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1.INTRODUCION 

1. 1.Lexislación 

O presente documento inclúe cunha interpretación integradora as recomendacións dos 

documentos denominados “Plan de Reactivación no ámbito Infanto-Xuvenil en relación 

coa infección polo VIRUS SARS-CoV 2” elaborado pola Consellería de Sanidade e 

cando resulta compatible con esta as establecidas no documento “Medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso escolar 2020-2021. Versión do 22 de xuño de 2020” elaborado 

polo Ministerio de Sanidade.Tamén se teñen en conta as Instrucións emanadas 

conxuntamente pola Consellería de Educación Universidade e a Consellería de 

Sanidade, feitas públicas con data do 31 de agosto de 2020, ou as Instrucións do 31 de 

xullo da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

para as ensinanzas de réxime especial. 

1.2. Obxecto   

A).O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e seguras 

mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben 

adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal 

docente e non docente como polo alumnado, co obxectivo de protexer e previr no 

máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. Inclúe as medidas de detección 

precoz dos casos e a súa xestión axeitada. O documento é de aplicación á Escola 

Superior de Arte Dramática de Galicia, adaptado ás súas peculiaridades.   

B).O conxunto de medidas incluídas no presente protocolo será trasladado á Inspección 

Educativa para a súa validación, e será obxecto de revisión continua en función da 

evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades sanitarias 

autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se os 

cambios na situación epidemiolóxica así o requiren. 
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1.3. Breve resumo Plan de Adaptación COVID-19 na ESAD de Galicia 

ANTES DE SAÍR DA CASA 

 

 Realiza a enquisa de autoavaliación diaria que toparás no Anexo I. 

 

 Se tes síntomas queda na casa e chama ao teu centro de saúde e á ESAD de Galicia. Tes 

no Anexo II, un modelo de rexistro das túas faltas por COVID, que deberás entregar ao 

teu titor. 

Se es profesor/a, tes no Anexo III un modelo un modelo de rexistro das túas faltas por 

COVID, que entregarás ao Xefe de Estudos (que tamén é membro do equipo COVID). 

 

 Non traias máis que unha mochila ou bolsa. 

 

 Pon unha máscara limpa ou nova antes de saír da casa. 

 

NA ESAD DE GALICIA 

 

 Comproba cal é a túa porta de entrada (ver accesos á ESAD no Capítulo 8 

dedicado a medidas de carácter organizativo), e lembra que máis tarde das 

8:45h., non poderás acceder á túa aula. 

 

 Cando entres na ESAD, vai directamente para a túa aula e ocupa o teu posto 

 

 Mantén a máscara posta. 

 

 Mantén a distancia de seguridade. 

 

 Non deixes de ventilar o espazo ou aula no que te topes (no Capítulo 4, 

ventilación). 

 

 Cando entres e salgas da aula non esquezas de limpar as mans con xel 

hidroalcólico e de limpar o teu posto. 

 

 Segue as medidas de uso da túa aula (no Capítulo 9). 

 

 Segue as medidas de uso dos baños (no Capítulo 4, uso e limpeza de aseos). 

 

 Se es alumno/a e precisas utilizar a sala de alumnado, non te esquezas de pedila 

co modelo Anexo X. 

 

 Non esquezas que a ESAD só estará aberta pola tarde para titorías presenciais. 

 

 Non esquezas que non primeiro mes de clases, tanto vestiarios coma duchas e 

taquillas permanecerán fechadas, por horarios de limpeza. 

 

XESTION DE SINTOMAS COVID NA ESAD 
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 Se tes síntomas mentres estás na ESAD, tes que comunicalo e inmediato ao/á 

profesor/a, ou a calquera membro do equipo COVID. 

 

 Terás que illarte no Cuarto COVID, que se atopa no despacho contiguo ao de  

dirección, e seguir as indicacións pertinentes (Infórmate máis no Capítulo 6 de 

xestión de síntomas e abrochos na ESAD) . 

 

2.MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

2.1.Datos da ESAD de Galicia. 

DATOS DO CENTRO 

Código Denominación 

36024586 Escola Superior de Arte Dramática de Galicia 

 

Enderezo Código postal 

Rúa Poza Cabalo S/N 36201 

Localidade Concello Provincia 

Vigo Vigo Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

986246399/+619 910 967  

Páxina web 

www.esadgalicia.com 

 

2.2.Membros do equipo COVID. 

MEMBROS DO EQUIPO COVID 

Teléfono de contacto: 986246399  

Membro 1 Manuel Francisco. Vieites García 

 

Cargo: Director 

 

Tarefas 

 

 Coordinador equipo COVID. 

 Interlocución coa administración. 

 Xestión de peticións en caso de vulnerabilidade. 

 Coordinación do grupo de seguimento COVID-ESAD de Galicia. 

 Difusión dos protocolos ao profesorado, ao alumnado, ao persoal de 
administración e servizos e ás persoas que poidan visitar o centro.  

 Elaboración e revisión de protocolos. 

Membro 2 María Cristina Domínguez Dapena 

 

Cargo: Vicedirectora 

 

Tarefas  Interlocución cos centros de referencia. 

 Comunicación de casos. 

 Dar conta, na aplicación creada pola Xunta dos casos relacionados 
coa pandemia.  

tel:+34%20619%20910%20967
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 Control dos resultados da auto enquisa do persoal do centro. 

 Envío ao secretario do centro da listaxe de produtos que se necesiten 
mercar e distribuír, e inventariar o material que se merque para a 
prevención e hixiene.  

 Coordinación da distribución da cartelería polos corredores e polas 
aulas e o mantemento da sinalización. 

 Elaboración e revisión de protocolos. 

Membro 3 Xavier Castiñeira Blanco 

 

Cargo: Xefe Estudos 

 

Tarefas  Rexistro das ausencias de alumnado e persoal do centro, 
relacionadas co COVID  

 Traslado ao coordinador TIC de toda aquela información relacionada 
coa pandemia que teña que subirse a paxina web.  

 Supervisión de que a comunidade educativa mantén dentro da aula 
as normas que rexen o protocolo de uso de aulas, así como en todo 
o recinto escolar. 

 Elaboración e revisión de protocolos. 

 

2.3.Datos do centro de saúde. 

Centro de Saúde de referencia (provisional) 

centro teléfono contacto 

Centro de saúde San Paio de Navia 986 821945  

 

2.4.Espazo de illamento na ESAD de Galicia e elementos de protección que inclúe: 

Despacho na área de dirección situado na planta principal 

Material específico 

 Máscaras cirúrxicas 

 Xelhidroalcólico 

 Xel virucida limpador superficies 

 Papeleira con tapa e pedal 

 Panos dun só uso 

 Luvas 

 Termómetro 

 Carteis informativos COVID. 

Observacións 

Este despacho será utilizado exclusivamente para os posibles casos de COVID no 

Centro.  
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2.5.Número de alumnado por nivel e etapa educativa. 

Interpretación 

1º Interpretación 29 

2º interpretación 30 

3º interpretación Textual 13 

3º Interpretación Xestual 5 

4º Interpretación Textual 18 

4º Interpretación Xestual 9 

Dirección e Dramaturxia 

1º Dirección e Dramaturxia 14 

2º Dirección e Dramaturxia 13 

3º Dirección  4 

3º Dramaturxia 4 

4º Dirección 2 

Escenografía 

1º Escenografía 10 

2º Escenografía 3 

3º Escenografía 8 

4º Escenografía 5 

 

2.6.Cadro de persoal. 

Con enderezo e teléfono de contacto (osteléfonos pódense ocultar no caso da versión 

para a distribución doProtocolo). 

DEPARTAMENTO de TEORÍA E HISTORIA DAS ARTES ESCÉNICAS 

 33 Carmen Abizanda Losada   

35 Almudena Pérez de Oliveira   

 36 Manuel Fco. Vieites García   

37 Santiago Prego Cabeza   

41 Inmaculada López Silva   TE
O

R
IA

 T
EA

TR
A

L 
LI

T.
 D

R
A

M
. 
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38 Roberto Pascual Rodríguez   

44 Laura Míguez Escudero   

 39 Damián Fco. Álvarez Villalaín   

    

 

DEPARTAMENTO de INTERPRETACIÓN 

 14 Rosa Mª Fernández Pérez   

15 Ermel Morales Ramón   

13 Fernando Llera Rodríguez   

12 Olga Magaña Rodríguez   

16 Mª Francelina Crespo Méndez   

    

 

 

3 Ricardo Solveira Díaz   

1 Alfonso Rodríguez Fernández   

4 Ana María Fernández Fernández   

 2 Mª Ángeles Gayoso Diz   

 

 29 Fco. Damián ContrerasOrero   

26 Nuria Montero Gullón   

28 Mª Cristina Domínguez Dapena   

 27 Mónica Groba Lorenzo   

IN
TE
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DEPARTAMENTO de DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA 

 8 Daniel González Salgado   

6 Carmen Labella Rivas   

7 Xavier Castiñeira Blanco   

9 Irene Moreira Fontán   

10 Leonel Joaquín García Laborde   

 34 Afonso Becerra Arrojo   

32 Joan Giralt Bailach   

     

DEPARTAMENTO de ESCENOGRAFÍA 

 20 Alejandra Montemayor Suárez   

 19 David Mortol Moreno   

23 Mª Jesús Ramos Calvelo   

24 Ana María Fernández Arteaga   

 22 Mª Carmen Romero Rodríguez   

    

    17 María Sarmiento Rivas   

    

ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS 

  Mª Pilar Muleiro Veloso   

 María Silveira Almuiña   

 Óscar Vázquez Lima   

  Josefa D. Paz Rodríguez   

D
R

A
M
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  Benigna Díaz Enriquez   

 Mª Mercedes Gándara Lorenzo   

 Mª Consuelo Pena Arjones   

 

2.7.Determinación do grupos estables de convivencia. 

 Asignación da aula, do alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas 

que impartan materias ao grupo. 

Grupos estables de convivencia 

Observacións: 

É de grande importancia sinalar que o Centro é unha Escola Superior de Ensinanzas Artísticas, 

onde o alumnado é maior de idade. 

Debido á especificidade das nosas ensinanzas, os grupos non teñen asignada unha aula, senón 

que se desprazan a diferentes aulas durante a xornada lectiva, dependendo da disciplina á que 

teñan que asistir. Nese sentido, é imposible asignar unha aula onde se realiza a convivencia. 

Ademais, existen grupos en terceiro e cuarto de Interpretación, que, dependendo da disciplina, 

reciben xuntos clases, compartindo a mesma aula. 

Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 1º Grupo A 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Nuria Montero 

 

Especialidade INTERPRETACION Nivel 1º Grupo B 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a: 

 

   Angeles Gayoso 

 

Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 2º Grupo A 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Roberto Pascual 

 

LI
M

P
IE

ZA
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Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 2º Grupo B 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Damián Villalaín 

 

Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 3º Grupo A 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Damian Contreras 

 

Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 3º Grupo B 

Aulas Alumnado Prof. Titor/a 

 

   Olga Magaña 

 

Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 3º Grupo C 

Aulas Alumnado Prof. Titor/a 

 

   Ana Mª 

Fernández 

 

Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 4º Grupo A 

Aulas Alumnado Prof. Titor/a 

 

   María Crespo 

 

Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 4º Grupo B 

Aulas Alumnado Prof. Titor/a 

    

 

Especialidade INTERPRETACIÓN Nivel 4º Grupo C 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Alba Blanco 
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Especialidade DIRECCIÓN E DRAMAT Nivel 1º   

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Afonso Becerra 

 

Especialidade DIRECCIÓN E DRAMAT Nivel 2º   

Aulas Alumnado Prof. Titor/a 

 

   Carmen Labella 

 

Especialidade DIRECCIÓN E DRAMAT Nivel 3º Grupo Dirección 

Aulas Alumnado Prof. Titor/a 

 

   Joan Giralt 

 

Especialidade DIRECCIÓN E DRAMAT Nivel 3º Grupo Dramaturxia 

Aulas Alumnado Prof. Titor/a 

 

   Joan Giralt 

 

Especialidade DIRECCIÓN E DRAMAT Nivel 4º Grupo Dirección 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Irene Moreira 

 

Especialidade ESCENOGRAFÍA Nivel 1º Grupo Escenografía 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   María Sarmiento 

 

Especialidade ESCENOGRAFÍA Nivel 2º Grupo Escenografía 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Mª Jesús Ramos 

 



 

13 
 

Especialidade ESCENOGRAFÍA Nivel 3º Grupo Escenografía 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Alejandra 

Montemayor 

 

Especialidade ESCENOGRAFÍA Nivel 4º Grupo Escenografía 

Aulas Alumnado Profesorado Titor/a 

 

   Ana Fernández 

Arteaga 

 

2.8.Medidas específicas para os grupos estables de convivencia. 

Inclusión de medidas que xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras 

acomodadas a realidade do centro e do grupo. 

 A comunidade educativa da ESAD deberá realizar unha auto enquisa diaria de 

síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son 

compatibles cunha infección por SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa 

clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que debe realizarse antes da 

chegada ao centro. 

 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no Anexo I) na 

comunidade educativa da ESAD, non acudirán ao centro educativo e chamarán 

ao seu centro de saúde de referencia e a algunha das persoas membros do 

equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo 

domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos 

facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR 

en 24 horas, se así o consideran. 

 A comunidade educativa manterá a máscara posta durante todo o tempo que 

permanezan na ESAD de Galicia, tanto nas aulas coma nos espazos de uso 

común e no exterior. 
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 A comunidade educativa manterá unha distancia de seguridade de metro e medio 

durante todo o tempo que permanezan na ESAD de Galicia, tanto nas aulas 

coma nos espazos de uso común. 

 Está prohibido fumar en todo o recinto interior e exterior do centro. 

 O alumnado e o profesorado fará limpeza de mans na entrada e na saída das 

aulas, e limparán os mobles e obxectos utilizados. 

 No período do 15 de setembro a 15 de outubro permanecerán pechadas taquillas 

duchas e vestiarios. Despois dese período valorarase a súa apertura, dependendo 

do persoal de limpeza asignado ao centro e á evolución da pandemia na cidade 

de Vigo e na Comunidade de Galicia. 

 Pola medida anterior, o alumnado traerá unha bolsa ou mochila con todas as súas 

pertenzas, recomendando non traer mudas ou roupa de recambio, pois non 

haberá espazos para gardar roupa e obxectos, ou cambiar de roupa. 

 Para a realización de mostras de grupo recoméndase pór o vestiario na casa. 

 As mostras de grupo realizaranse sen público. 

 O emprego de papel nas aulas limítase ao imprescindible. 

2.9.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 do alumnado co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias: 

 PROFESORADO 

o Teléfono do centro ou do equipo COVID: 986246399 

o No caso de suma urxencia ou gravidade, mensaxe privada de watsap. 

 ALUMNADO 

o Teléfono do centro: 986246399 

o Correo do membro do equipo COVID. 

o Correo do/a titor/a. 

2.10.Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado: 

 Folla de rexistro de faltas do alumnado habitual por parte de cada profesor/a. 

 Rexistro específico para a ausencia do alumnado como consecuencia dunha 

incidencia COVID. Anexo II 

 Rexistro específico para o profesorado e demais persoal polos medios habituais.  
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 Rexistro específico para o profesorado e demais persoal como consecuencia 

dunha incidencia COVID. Anexo III 

 

 

2.11.Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e 

educativas. 

PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA COVID AS AUTORIDADES 

Farémolo seguindo esta orde: 

1. Comunicación ao coordinador do grupo COVID, ou a calquera das persoas que 

o integran. 

2. Chamar ao centro de saúde de referencia de Atención Primaria986 821945, ou 

ao teléfono de referencia do SERGAS  

3. En caso de urxencia, chamar ao 061 

4. Referenciar na Aplicación COVID a información sobre o eventual afectado/a, 

os que teñan a consideración de contactos estreitos, compañeiros/as 

afectados/as, profesorado. 

 

3.MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

3.1.Distancia de seguridade. 

A fin de manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5m. nas aulas, realizáronse 

unha serie de cambios nas aulas teóricas e prácticas, documentadas por medio de 

fotografías. Anexo IV 

3.2.Cuestionario de avaliación de medidas. 

Existe un modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan. A el nos 

referimos no último documento nos anexos. 

3.4.Canles de información a persoas alleas ao centro (provedores e visitantes). 

 As canles de información a persoas alleas ao centro serán primordialmente 

virtuais (teléfono, correo, videochamada). 

 Si é necesaria unha visita ao centro, a persoa permanecerá no hall, e utilizará 

medidas de hixiene e protección habituais, mantendo sempre unha distancia de 

metro e medio. As visitas deberán ser autorizadas pola dirección do centro 

3.5. Uso da máscara no centro. 
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 Ao ser un centro de alumnado maior de idade, o uso de máscara será sempre 

obrigatorio para a comunidade educativa. 

3.6. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

 O Plan estará dispoñible na páxina web do centro. 

 O Plan será enviado vía correo electrónico a toda a comunidade educativa 

 AS/os titoras/es informarán da existencia do Plan e da necesidade da lectura do 

mesmo ao seu alumnado. 

 

4.MEDIDAS DE LIMPEZA. PROTOCOLO LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

A ESAD de Galicia dispón dun protocolo de limpeza e desinfección que responde ás 

súas características específicas. O protocolo de limpeza forma parte do documento 

denominado “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021 para a 

ESAD de Galicia” e determina as frecuencias e horas nas que se realizan todas as 

tarefas. Este protocolo de limpeza é obrigatorio para todo o persoal que teña como 

función realizar o mantemento e conservación de conformidade coa normativa vixente. 

Este protocolo, e debido ás especiais características dos estudos superiores de Arte 

Dramática, recolle as seguintes indicacións: 

4.1.Limpeza reforzada en espazos que o precisen en función da intensidade de uso: 

 Limpeza reforzada dos aseos e vestiarios cinco veces ao día (tres veces de mañá 

e dúas de tarde). Para iso a dirección do centro solicitará reforzo do servizo de 

limpeza. 

 Limpeza reforzada de aulas prácticas (P2, P3, P4, P5, P6 e P7), e moi 

especialmente de aulas prácticas de movemento (P8, P9 e P10), e nas aulas de 

canto e voz (P14, P.5, P16, P17), onde tamén se farán limpeza de chan tres veces 

de mañá, ao comezo da xornada e nos cambios de clase; e dúas veces de tarde 

atendendo ás titorías que se fagan nas mesmas. 

 Limpeza tres veces ao día (dúas veces mañá e unha de tarde) no resto de aulas 

prácticas, con especial atención ás aulas P1, P11, P12 e P13, nas que se utilizan 

ferramentas e utensilios varios. 

 Limpeza dúas veces ao día das aulas teóricas. Limpeza de corredores. onde 

desinfectaremos un mínimo de tres veces ao día. 
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 Limpeza do palco da Sala Pedra Seixa, reforzada os días nos que teña lugar a 

docencia de Iluminación e a docencia de Obradoiros de 3º e 4º de Interpretación. 

4.2.Limpeza de espazos comúns: 

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

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

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

billas, elementos das cisternas e outros dos aseos. 

4.3.Uso e limpeza dos aseos: 

 En cada aseo existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios 

voluntariamente. 

 Colocarase na porta de entrada aos aseos un cadro de control de limpeza dos 

aseos. O cadro atópase xunto co resto do material gráfico nos aseos do centro. 

Anexo V 

4.4.Extensión das medidas de limpeza 

 As medidas de limpeza esténdense tamén, no seu caso, a zonas privadas dos 

traballadores, tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos 

 Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo 

compartidos, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que 

actúe o produto de limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros 

elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis 

dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos elementos 

utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, 

limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante. 

4.5.Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza, por parte do 

persoal de limpeza: 

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) preparados no 

momento, ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e 

rexistrados polo Ministerio de Sanidade.  

 No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

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

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de 

mans. 
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4.6.Limpeza de papeleiras. 

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos 

materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 

4.7.Ventilación: 

 Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible. 

 Cando as condicións meteorolóxicas non o permitan, deben de realizarse tarefas 

de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 5 minutos 

(10 minutos cando a sala ou aula estaba ocupada previamente) ao inicio da 

xornada, ao finalizar e entre clases, sempre que sexa posible e coas medidas de 

prevención de accidentes necesarias. 

 Existe un modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en 

cada aulas), no Anexo VI. 

4.8.Cambios de aula 

 Nos cambios de clase onde se move o alumnado ou cando un profesional presta 

asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo 

(titorías, consultas ou calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e 

ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión. 

4.9.En relación coa xestión dos residuos: 

 Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue 

para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán 

refugados en papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa e 

accionados por pedal. 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) depositarase 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 na ESAD de Galicia, 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 
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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. 

4.10.Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou 

mensual de tarefas.  

 Diante da especificidade dos nosos estudos, resulta indispensable ter tres persoas 

mínimo facendo tarefas de limpeza pola mañá. Polo que se precisan dúas prazas 

máis para facer o mesmo traballo de tarde, dada a actividade vinculada coas 

titorías presenciais nas materias prácticas, pero tamén para as aulas que utilice o 

alumnado que estea preparando o seu Traballo de Fin de Estudos. 

 

Persoal de limpeza Horario de mañá Horario de tarde 

Benigna Díaz Enríquez 

Mª Mercedes Gándara Lorenzo 

Mª Consuelo Pena Arjones 

De 6:00h a 13:30h. 

De 6:00h a 13:30h. 

De 6:00h a 13:30h. 

 

 

4.11.Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

4.11.Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

 Existe un espazo xeral para a xestión de residuos, situado nun lateral do hall de 

entrada ao centro, o máis próximo posible á saída do centro. 

 O espazo xeral para a xestión de residuos, conta con catro papeleiras tamaño 

grande, con pedal, para reciclar plástico, papel, vidro e outros residuos. 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) depositarase na 

fracción resto de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 

 A maiores, cada aula, sala, e baños contan coa súa papeleira. O Espazo COVID 

conta cunha papeleira con pedal. 

 

5.MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

O centro dispón dos seguintes materiais de protección e hixiene: 

 Máscaras proporcionadas pola Consellería de Educación (92 vultos, 480 

unidades) 
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 Máscaras adquiridas polo propio Centro (150 unidades) 

 Xel hidroalcólico para mans (46 unidades) 

 Xel hidroalcólico para limpeza de superficies e obxectos (73 unidades) 

 Papel e panos dun só uso. 

 Materiais específicos para a limpeza do centro. 

 Luvas (300unidades) 

5.2. Determinación do sistema de compras do material de protección. 

 A compra de materiais precisos será feita polo secretario do centro previa 

petición do equipo COVID. 

 A ESAD de Galicia levará unha contabilidade específica para os gastos 

ocasionados polo COVID. 

 As compras realizaranse mensualmente, segundo as necesidades do centro e 

dependendo dos orzamentos da ESAD. 

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

 As máscaras para o persoal que foron enviadas pola Consellería de educación, 

serán entregadas polo equipo COVID (ou o persoal de conserxería en 

delegación), ao persoal do centro na semana do 14 ao 18 de setembro. 

Controlarase por medio de listaxe, a data de entrega das máscaras. 

 O xel hidroalcólico e o papel, serán repostos polo persoal de limpeza. 

 

6.XESTIÓN DE SINTOMAS COVID E DOS ABROCHOS 

6.1.Procedemento a seguir se alumnado, PAS ou profesorado presenta síntomas 

COVID-19 na ESAD de Galicia  

A).Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 na ESAD de GALICIA, seguirá seo 

seguinte protocolo de actuación:  

 Levarase a un espazo individual separado e habilitado para tal uso (neste caso o 

Despacho de Investigación)  

 Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á 

persoa que quede ao seu coidado, se se precisara dita persoa) 
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 Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao 

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 

  En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061.  

 O/A traballador/a ou alumno/a que inicie síntomas debe abandonar a ESAD de 

Galicia protexido/a por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de 

saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

b).No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus na ESAD de 

Galicia, tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de 

Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle informática habilitada a tal 

efecto pola Consellería). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará 

os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de 

contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia 

evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de 

contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio 

durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

c). O alumnado con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co 

seu médico para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non 

houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de 

atención primaria. 

d). Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid-19 seguíranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, para proceder ao illamento das persoas que se decida, 

mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de 

contactos identificados en cada abrocho. 

e).Teléfonos de interese: 

Centro de saúde de Atención Primaria de referencia: 

Teléfono de referencia do SERGAS: 

6.2. Xestión de abrochos. 

Remitímonos ao Plan de Continxencia da ESAD de Galicia, para a xestión de posibles 

abrochos. 

6.3.Comunicación de incidencias. 
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A comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa, que se produzan 

durante a Pandemia COVID 19, serán realizadas polos integrantes do Equipo COVID. 

 

7.XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

7.1.O procedemento para a petición das solicitudes, de comunicación coa Xefatura 

Territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto, será realizada polo 

director do centro da documentación precisa. Anexo VII 

 

8.MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

8.1.Determinación da entrada desde a rúa. 

a).A ESAD de Galicia ten un portal de acceso principal desde a Rúa Poza Cabalo, polo 

que entrarán todas as persoas integrantes da comunidade educativa da ESAD de Galicia. 

b).Para acceder á Planta de Acceso farase pola zona de parking habilitada para tal uso, e 

que ten indicacións de ENTRADA. Finalmente accederase polas escaleiras de madeira 

para chegar á planta de acceso. 

c).Para acceder á Planta Baixa, O alumnado baixará polas escaleiras da grada e logo 

accederá ás portas C e D, segundo os casos. 

8.2. Determinación das entradas e saídas ao edificio. Organización das mesmas con 

horarios: 

a). O edificio da ESAD de Galicia dispón de tres portas. 

 1 Porta Principal (aberta todo o día), que á súa vez conta cunha dirección de 

entrada A e outra de saída B. Esta Porta Principal ten a súa entrada pola Planta 

de Acceso. 

 2 Portas C e D que só se abren para os horarios de entradas e saídas. Na hora de 

entrada está terminantemente prohibido utilizala tamén de saída. Na hora de 

saída está terminantemente prohibido usar a de entrada. Estas dúas portas están 

situadas na Planta Baixa. 

b) O horario recomendado de chegada ao centro será a partir das 8:15 da mañá. A esa 

hora estarán abertas as seguintes portas: 

 Entrada Principal. A porta de Entrada A, estará aberta desde as 8:00h. Esta porta 

será ultilizada polo profesorado, Persoal de Administración e Servizos, visitas e 
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alumnado que vaia estar a esa hora nas Aulas Teóricas ou as Prácticas P14, P15, 

P16, P17. 

 Entrada C pola Planta Baixa(Saída de emerxencia da Sala Pedra Seixa). Esta 

porta só estará aberta de 8:15h. a 8:45h., e permanecerá ao coidado do 

persoal de conserxería. Esta porta será utilizada polo alumnado que vaia estar a 

esa hora nas aulas de Escenografía P1, P11, P12 e P.13; na Sala Pedra Seixa, na 

Chácena e na Aula P2. 

 Entrada D pola Planta Baixa (Saída de emerxencia das aulas prácticas). Esta 

porta estará aberta de 8:15h. a 8:45h.,permanecerá ao coidado do persoal de 

conserxería. Esta porta será utilizada polo alumnado que vaia estar a esa hora 

nas Aulas Prácticas P3, P4, P.5, P6, P7, P8, P9, P10. 

 

c) As aulas estarán abertas desde as 8:15h. Debendo entrar o alumnado na aula e 

ocupando de inmediato a praza que teña asignada. Para tales efectos, nas aulas teóricas, 

o alumnado sentará por orde alfabética e ocupará sempre o mesmo posto escolar.  

d) O horario de apertura do centro será ás 8:00h.. A esa hora só estará aberta a Entrada 

Principal do centro. A esa hora, non poderá haber acumulación de persoas en dita 

entrada.  

e) Nos cambios de clase, o profesorado adiantará a saída das aulas un mínimo de 10 

minutos antes da hora estipulada, e coordinará co resto das persoas docentes en cada 

corredor as entradas e as saídas para evitar tránsitos numerosos. 

f) A saída do centro ao remate da xornada será das 14:45h. ás 15:15h.. A esa hora 

estarán abertas as seguintes portas: 

 Saída B.Porta principal da Planta de Acceso. Esta porta permanecerá aberta toda 

a mañá. Esta porta será utilizada polo profesorado, Persoal de Administración e 

Servizos, visitas e alumnado que vaia estar a esa hora nas Aulas Teóricas ou as 

Prácticas P14, P15, P16, P17, Biblioteca ou outro espazo habilitado na planta 

baixa ou 1ª Planta. 

 Entrada/Saída C polo Planta Baixa (Saída de Emerxencia da Sala Pedra Seixa). 

Esta porta só estará aberta de 14:45h. a 15:15h., e permanecerá ao coidado 

do persoal de conserxería. Esta porta será utilizada polo alumnado que vaia estar 

a esa hora nas aulas de Escenografía P1, P11, P12 e P.13; na Sala Pedra Seixa, 
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na Chácena e na Aula P2.O alumnado subirá as escaleiras das gradas e sairá polo 

camiño sinalado.  

 Entrada/Saída D pola Planta Baixa (Saída de emerxencia das aulas prácticas). 

Esta porta estará aberta de 14:45h. a 15:15h., permanecerá ao coidado do 

persoal de conserxería. Esta porta será utilizada polo alumnado que vaia estar a 

esa hora nas Aulas Prácticas P3, P4, P.5, P6, P7, P8, P9, P10.O alumnado subirá 

as escaleiras das gradas e sairá polo camiño sinalado.  

8.3.Plano de entradas e saídas: 

Os planos correspondentes a Entradas e Saídas atópanse Anexo VIII. 

8.4.Determinación das circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos 

de escaleiras, etc.: 

a) A circulación na ESAD de Galicia será sempre pola dereita, estando indicada no chan 

por medio de frechas para a súa correcta sinalización. 

b) Os corredores, escaleiras e Entrada Principal, están divididas pola metade cunha 

sinalización no chan, para facilitar os tránsitos. 

c) Os ascensores só poderán ser utilizados por persoas con algunha discapacidade e para 

transportar bultos pesados que non poidan ser transportados polas escaleiras. 

d) Os ascensores só poderán ser utilizados por unha persoa. 

e) O profesorado pactará co profesorado da aula contigua a orde de saída de cada aula, 

non podendo haber acumulación de persoas nos corredores. É responsabilidade do 

profesorado unha saída ordenada da aula. 

f) Nos corredores manterase sempre a distancia de seguridade. 

 

8.5.Planos de circulación do centro. 

Os planos correspondentes a Circulación do Centro, atópanse Anexo VIII. 

8.6. Previsións sobre a colocación de carteis e sinalética no centro. 

Colocaranse carteis e sinais no chan nos seguintes espazos: 

 Portas de entrada e de saída ao centro (carteis e sinalética no chan). 

 Aulas teóricas e prácticas (carteis e sinalética no chan). 

 Baños (carteis). 

 Elevadores (carteis). 

 Corredores (carteis e sinalética no chan). 
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 Outros espazos comúns (carteis e sinalética no chan). 

8.7. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

Ao ser un centro con alumnado maior de idade, non haberá profesorado encargado da 

vixilancia de forma expresa, pero o profesorado colaborará activamente no mantemento 

dos protocolos. 

 

9.MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOS ESPAZOS 

Como vimos de indicar máis arriba, en todos os espazos da ESAD deberemos: 

a. Utilizar máscara. 

b. Manter distancia de seguridade. 

c. Facer limpeza de mans. 

d.  Respectar o sentido de circulación. 

Mais, atendendo á especificidade dos nosos estudos, prestaremos especial atención ao 

uso dos espazos. Na ESAD de Galicia contamos con espazos exteriores e espazos 

interiores: 

A) ESPAZOS EXTERIORES 

Os espazos exteriores poderán ser usados para impartir aulas cando a climatoloxía o 

permita. O profesorado que os vaia a utilizar, debera pactar entre el o uso dos 

mesmos. 

B) ESPAZOS INTERIORES 

Contamos con aulas teóricas, con prácticas e coa Sala Pedra Seixa, que debido ás 

nosas especificidades, precisan de protocolos para o seu uso. 

9.1.Medidas específicas para o uso das aulas teóricas. 

Uso de aulas teóricas 

a).Normas básicas de uso e convivencia na aula 

 Matemos posta a máscara todo o tempo na aula. 

 Lavamos mans con xel hidroalcólico na entrada e saída da aula. 

 Mantemos distancia de seguridade. 

 Respectamos a sinalización da aula. 
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 Mantemos a aula ventilada e deixamos a porta aberta. 

 Non deixamos ningún obxecto na aula. 

 Utilizamos o posto escolar asignado. 

b). Entrada na aula. 

 As aulas permanecerán abertas e o alumnado entrará sen deterse na entrada, 

ocupando o lugar asignado na mesma. 

 Ao entrar na aula alumnado e profesorado, realizarán unha limpeza de mans con 

xel hidroalcólico. 

c). Uso dos pupitres 

 Os pupitres estarán marcados cun numero e o alumnado ocupará sempre o 

número que ten asignado. 

d) Limpeza da aula e ventilación da aula 

 Cando a climatoloxía o permita,  as ventás da aula permanecerán abertas durante 

toda a clase. 

  Cando as condicións meteorolóxicas non o permitan, deben de realizarse tarefas 

de ventilación frecuente nas aulas, e por espazo de polo menos 5 minutos (10 

minutos cando a sala ou aula estaba ocupada previamente) ao inicio da clase, ao 

finalizar e durante a mesma, sempre que sexa posible e coas medidas de 

prevención de accidentes necesarias. 

 Existe un modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

 Ao rematar a clase, cando o indique o profesorado, cada alumno/a procederá a 

limpar o seu pupitre e cadeira, co xel indicado para tal efecto. 

 Ao rematar a clase, o/a profesor/a procederá a limpar a súa mesa, cadeira e 

calquera outro elemento utilizado durante a aula, co xel indicado para tal efecto. 

e) Saída da aula. 

 Dez minutos antes do finda clase, procederase a desaloxar a aula, seguindo 

instrucións do/a profesor/a. 
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 O/a profesor/a, pactara co profesorado das aulas contiguas o momento de saída 

de cada aula, de tal xeito que non se produzan aglomeracións nos corredores. 

9.2.Medidas específicas para o uso das aulas prácticas. 

Uso de aulas prácticas. 

a).Normas básicas de uso e convivencia na aula 

 Nas aulas prácticas entraremos deixando o calzado fóra e utilizando calcetíns 

limpos. 

 Mantemos posta a máscara todo o tempo na aula. 

 Mantemos distancia de seguridade. 

 Respectamos a sinalización da aula. 

 Mantemos a aula ventilada e deixamos a porta aberta. 

 Non deixamos ningún obxecto na aula. 

 Nas aulas prácticas, procurarase que o alumnado traballe sempre na mesma área, 

que lle será asignada por cada profesora ou profesor. 

b). Entrada na aula. 

 As aulas permanecerán abertas e o alumnado entrará sen deterse na entrada, 

ocupando o lugar asignado na mesma e sinalizado no chan da aula. 

 Ao entrar na aula alumnado e profesorado, realizarán unha limpeza de mans con 

xel hidroalcólico. 

 Cada alumno/a deberá deixar a súa mochila ou bolsa, no lugar sinalizado. 

c) Limpeza da aula e ventilación da aula 

 Cando a climatoloxía o permitan as ventás da aula permanecerán abertas durante 

toda a clase. 

  Cando as condicións meteorolóxicas non o permitan, deben de realizarse tarefas 

de ventilación frecuente nas aulas, e por espazo de polo menos 5 minutos (10 

minutos cando a sala ou aula estaba ocupada previamente) ao inicio da clase, ao 

finalizar e durante a mesma, sempre que sexa posible e coas medidas de 

prevención de accidentes necesarias. 

 Existe un modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 



 

28 
 

 Ao rematar a clase, cando o indique o profesorado, cada alumno/a procederá a 

limpar o seu pupitre e cadeira, co xel indicado para tal efecto. 

 Ao rematar a clase, o/a profesor/a procederá a limpar a súa mesa, cadeira e 

calquera outro elemento utilizado durante a aula, co xel indicado para tal efecto. 

d) Uso e limpeza de esteiras e outros obxectos. Cada alumno deberá limpar a súa esteira 

ou obxectos utilizados durante a clase, con xel virucida e papel. 

e) Saída da aula. 

 Dez minutos antes do finda clase, procederase a desaloxar a aula, segundo a orde 

do/a profesor/a. 

 Non poderá quedar ningún obxecto persoal na aula. 

 O/a profesor/a, pactará co profesorado das aulas contiguas, o momento de saída 

de cada aula, de tal xeito que non se produzan aglomeracións nos corredores. 

9.2.A.Uso de equipos de son, regletas e alongadores na ESAD de Galicia.  

a) Uso do moble do son: 

Nas aulas prácticas haberá un moble (pode ser unha mesa, un cubo ou similar mentres 

non envíen armarios) que terá un aparato de son, unha regleta, un cable prolongador, e 

un conector auxiliar para móbiles e ordenadores.  Será utilizado do seguinte xeito: 

 Este moble non poderá ser empregado para outro fin, é dicir, nin pode ser 

escenografía  nin empregado no transcurso da docencia,  

 Terá un lugar que non debe ser alterado.  

 Así mesmo, prégase a súa desinfección despois de cada clase. 

 O profesorado que precise máis material que o descrito arriba, debe solicitalo a 

produción 

 Un membro do equipo de produción encargarase de comprobar que todos os 

elementos deste moble de son, están e funcionan correctamente.  

 Os docentes con ordenadores Apple, poderán conectarse por bluetooth ( sen 

necesidade dun cable auxiliar) nas aulas P2, P4, P5 e P10.  
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9.3. Medidas específicas para as aulas prácticas de escenografía. 

Debido ás características da ensinanza da especialidade de Escenografía, debullamos, 

dependendo das aulas, as diferentes medidas a adoptar en cada unha delas 

9.3.1. Medidas específicas para impartir a disciplina de Iluminación na no Palco da 

Sala Pedra Seixa 

Observacións: No momento de redactar este protocolo non existe unha normativa 

adaptada á especificidade do ensino en espazos de representación, polo que este texto 

non está suxeito a ningunha base legal; seguíronse como referencia outros protocolos xa 

redactados con anterioridade por diversas institucións. 

 

Asumimos que a seguridade total non é posíbel polo que a pretensión é minimizar o 

risco de contaxio, polo que : todas as medidas enunciadas estarán guiadas polo 

principio de autorresponsabilidade, en virtude do cal, as persoas deberán actuar 

sempre tratando de evitar a transmisión do virus. Deste xeito, aínda que no noso eido 

prevalece a idea dun traballo en equipa, a eficacia das medidas para frear posibles 

contaxios dependerá en gran medida dunha correcta actitude persoal. (Protocolo de 

medidas operativas y sanitarias COVID-19 para la reactivación de los espacios 

escénicos da Rede Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 

Titularidad Pública). 

 

MEDIDAS XERAIS 

 Manter na medida do posíbel a distancia interpersoal de seguridade de 1.5m. 

 Na chácena só poderá estar unha persoa cada vez no espazo dedicado ao 

almacenaxe de focos, e na zona de armarios e “dimmer” dúas persoas como 

moito mantendo a distancia de seguridade.  

 Na cabina só poderán estar dúas persoas ao mesmo tempo.  

 uso da máscara será obrigatorio; cada persoa debe asegurarse de que non excede 

o tempo de uso da súa máscara. A recomendada nas montaxes para o persoal 

técnico pola Rede Española de Teatros é a FFP2. 

 As ferramentas (alicates, chaves inglesas, etc.) serán de uso individual. 
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 Ao remataren cada clase ou mesmo cada actividade dentro da clase, segundo o 

caso, cada persoa deberá desinfectar cun pano humedecido en alcol isopropílico 

o material empregado.  

 A sala Pedra Seixa deberá ser ventilada despois de cada uso. 

 

EQUIPO BÁSICO PARA CADA ALUMNO OU ALUMNA 

O equipo básico co que cada alumno e alumna deberá contar e que será exclusivamente 

de uso persoal: 

 Luvas de traballo. 

 Luvas desbotábeis (por conta da ESAD de Galicia) 

 Máscara. 

 Pantalla. 

 Xel hidroalcólico. (por conta da ESAD de Galicia) 

 Pano con desinfectante. (por conta da ESAD de Galicia) 

 Lanterna. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA AS TAREFAS DIARIAS NAS PRÁCTICAS 

 Emprego de luvas de traballo cando a tarefa a realizar o permita. Non obstante 

debe evitarse a falsa sensación de seguridade que pode derivarse do emprego das 

mesmas polo que deberán seguirse as demais medidas. 

 Desprazar estada: cada día asignarase a dúas persoas. Unha persoa poderá 

manexala por un dos marcos e a outra polo outro; estes serán identificados con 

diferentes cores.  

 Despendurar os focos das estruturas da chácena: dadas as reducidas dimensións 

da chácena, encargarase unha soa persoa cada xornada; dita persoa tamén se 

encargará de poñelos no carro de transporte.  

 Desprazar o carro de transporte dos focos: asignarase esta tarefa a dúas persoas; 

cada unha delas poderá coller o carro para a súa manipulación por un extremo 

que será identificado cunha cor. 

 Pendurar os focos: subidas á estada haberá unha ou dúas persoas. A persoa que 

se encargou de coller os focos da chácena será a mesma que se encargue de 
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entregalos ás persoas que están enriba da estada. Poderase contar coa axuda 

doutra persoa se fora preciso, sempre mantendo as medidas estabelecidas. 

 A consola de iluminación poderá ser empregada por un alumno ou alumna de 

cada vez e posteriormente procederase á súa desinfección tantas veces como 

sexa preciso ao longo da clase.  

 Se a distancia precisa fora moi próxima entre dúas persoas para desenvolver 

algunha tarefa, recomendase empregar a maiores da máscara unha pantalla de 

protección. 

 No caso de que varias persoas deberan tocar un material ao mesmo tempo (por 

exemplo no transporte dun obxecto voluminoso como a escaleira), empregaranse 

luvas dun só uso que se botarán ao lixo nun contedor específico para isto ao 

rematar a tarefa.  

9.3.2. Protocolo Aula Caracterización. 

MEDIDAS XERAIS 

 O alumnado accederá á aula con máscara (obrigatoria en todo o centro), 

mantendo a distancia de seguridade e sen xerar aglomeracións na entrada. 

 Ao acceder á aula o alumnado desinfectará as mans co xel hidroalcólico situado 

na entrada. 

 Os asentos serán asignados no primeiro día de clase segundo a numeración das 

mesas e por orde de lista. 

 Manterase a porta aberta para favorecer á ventilación.  

 Non está permitido deixar obxectos persoais ou material de traballo na aula. 

 Non está permitido comer na aula (permítese levar unha botella de auga por 

persoa). 

 Cada alumno/a deberá desinfectar o seu posto antes de saír da aula (as clases 

rematarán 10 minutos antes da hora establecida). 

 alumnado sairá por orde de lista, mantendo a distancia de seguridade e 

desinfectando as mans de novo co xel hidroalcólico situado na entrada. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 Non está permitido manipular o maquillaxe que se atopa na aula. 
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 As prácticas de maquillaxe quedan suspendidas dentro da aula, a excepción das 

que se poidan realizar coa máscara posta. 

 Todo material a empregar polo alumnado será de uso persoal e intransferible. 

9.3.3. Protocolo Aula P1 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 O uso da máscara na aula será obrigatorio SEMPRE así como no resto dos 

espazos da escola. 

 Todas as persoas que entren na aula deberán desinfectar as súas mans con xel 

hidroalcólico ou lavalas con auga e xabón. 

 Non se poderá compartir material persoal sen a previa desinfección do mesmo. 

 As ferramentas dos armarios de uso común serán subministradas polo persoal 

docente a cada alumno/a e se hixienizarán antes e despois de cada utilización. 

 As fiestras e a porta, na medida do posible, estarán abertas para unha mellor 

ventilación durante a clase. Ao rematar abrirase todo uns minutos, antes de que 

comece a seguinte clase. 

 A entrada na aula realizarase de forma ordenada e mantendo a distancia mínima 

de seguridade. 

 O profesorado asegurarase de que o corredor estea baleiro para proceder á saída 

ordenada ao corredor, mantendo sempre a distancia mínima entre persoas. 

 Cada alumno/a disporá dun espazo de uso exclusivo na aula para deixar os seus 

materiais e/ou ferramentas nos estantes metálicos que ten a P1. O uso destes 

casilleiros será persoal e intransferible. 

 A clase rematará 12 minutos antes para recoller o material e para a desinfección 

da aula P1. 

 A distancia mínima entre as persoas será de 1,5 m dentro da aula. 

9.3.4.Protocolo Aula P.13 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 Uso obrigatorio da máscara: Cada persoa debe asegurarse non exceder o tempo 

de uso da súa máscara. A recomendada para a maior protección contra o virus 
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son as FFP2. O seu uso en aula será continuado e nos caso de necesitar 

osixenarse sairase o corredor. 

 As fiestras e portas unicamente serán manipuladas polo profesor que o rematar a 

clase desinfectará.  

 Manter a distancia de seguridade interpersoal a lo menos 1,5m. 

 Entrar con orde e sen aglomeración respectando as circulación do centro. 

 O entrar na aula, o alumno deberá limpar as mans co xel hidroalcólico, situado 

na entrada.  

 Cada alumno ocupará sempre o mesmo habitáculo que se lle asinará cun número 

o primeiro día de clase. 

 Non se permitirá a entrada en aula con comida e moito menos comer, 

unicamente cunha botella de auga. 

 Cada vez que alguén saia da aula e volva a entrar, terá que limpar as mans con 

xel hidroalcólico. 

 As clases rematarán 10 minutos antes para poder limpar e airear a aula. 

 O alumnado deberá desinfectar o seu habitáculo de traballo, previo a saída da 

aula.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 Cada alumno deberá traer o seu propio material. 

 As ferramentas serán utilizadas con luvas dun só uso. 

 Non se permite o uso das aulas pola tarde. 

 Unha vez rematada a clase pecharase e non se poderá volver a entrar. 

 Manter o aula sempre despexada, sen elementos que dificulten o tránsito. 

 O alumnado non deixará obxectos persoais na aula.  

 Haberá un espazo individual para deixar materiais, ferramentas de traballo 

 

9.3.5. ProtocoloAula T11 

MEDIDAS XERAIS 

 O alumnado accederá á aula con máscara (obrigatoria en todo o centro), 

mantendo a distancia de seguridade e sen xerar aglomeracións na entrada. 
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 Ao acceder á aula o alumnado desinfectará as mans co xel hidroalcólico situado 

na entrada. 

 Os asentos serán asignados no primeiro día de clase segundo a numeración das 

mesas e por orde de lista. 

 Favorecerase á ventilación mantendo a porta e unha fiestra aberta (na medida do 

posible).  

 Non está permitido deixar obxectos persoais ou material de traballo na aula. 

 Non está permitido comer na aula (permítese levar unha botella de auga por 

persoa). 

 Cada alumno/a deberá desinfectar o seu posto antes de saír da aula (as clases 

rematarán 10 minutos antes da hora establecida). 

 O alumnado sairá ordenadamente por orde de lista, mantendo a distancia de 

seguridade e desinfectando as mans de novo co xel hidroalcólico situado na 

entrada. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 O material para realizar deseños (papel, lapis, acuarelas..) será individual e 

intransferible entre o alumnado.  

 Non está permitido manipular o vestiario nin as teas que se atopan na aula sen a 

supervisión da docente. 

 Uso das máquinas de coser:  

a) Desinfección da máquina antes e despois de ser usada. 

b) Desinfección de mans con xel hidroalcólico antes e despois de usar a 

máquina. 

c) As teas, fíos e tesoiras que empregue o alumnado serán de uso persoal. 

9.4.Medidas específicas para o uso doutros espazos. 

A continuación debullaremos unha serie de medidas a ter en conta en espazos de uso 

tanto do profesorado, coma de alumnado e PAS. Tendo sempre en conta o uso de 

máscara, distancia de seguridade, hixiene de mans e ventilación do espazo. 

9.4.A. Departamentos e sala do profesorado. 
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Departamentos. 

 Poderán utilizar as instalacións dos departamentos ao mesmo tempo un máximo 

de cinco persoas, a excepción do departamento de escenografía, que polas súas 

medidas, poderá estar ocupado por sete persoas. 

 É preciso limpar cada posto de ordenador despois do seu uso. 

 Prestar especial atención a toda a documentación en papel. 

 Manter aireada a sala. 

Sala do profesorado 

 Poderán utilizar as instalacións da Sala de Profesorado ao mesmo tempo un 

máximo de quince persoas, a excepción do departamento de escenografía, que 

polas súas medidas, poderá estar ocupado por oito persoas. 

 É preciso limpar cada posto de ordenador despois do seu uso. 

 Prestar especial atención a toda a documentación en papel. 

 Manter aireada a sala 

9.4.B.Espazos destinados ao alumnado. 

 A Sala de Alumnado será aberta só a petición dunha persoa concreta. Petición da 

sala de alumnado en Anexo IX. 

 A Sala de Xunta de Delegados será utilizada por un máximo de cinco persoas. 

 É preciso limpar cada posto de ordenador despois do seu uso. 

 Prestar especial atención a toda a documentación en papel. 

 Manter aireada a sala. 

9.4.C.Espazos destinados ao PAS. 

 Na sala destinada ao descanso dos PAS, poderá ser ocupada por un máximo de 

catro persoas. 

 Está prohibido para calquera persoa pertencente á Comunidade Educativa da 

ESAD de Galicia, entrar no espazo de Conserxería. 
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 Está prohibido para calquera persoa pertencente á Comunidade Educativa da 

ESAD de Galicia, entrar no espazo de Administración. Excepto aos integrantes 

do Departamento de Internacional, e ao equipo directivo. 

 

9.5.Protocolo uso dos aseos 

A ESAD de Galicia conta cun protocolo para o uso dos aseos, polo que se rexe coas 

seguintes medidas: 

a) O uso dos aseos para alumnado estará limitado a unha simultaneidade non superior a 

tres persoas ao mesmo tempo. No interior do mesmo están sinalados os baños que non 

poden ser utilizados. A saída do aseo, o alumnado deberá hixienizar ou lavar as mans 

con xabón, segundo os carteis informativos colocados no interior. 

b). Prégase durante os recreos e nas entradas e saídas do centro,manter o aforo dos aseos 

e, no caso de grande afluencia e se houbera necesidade de agardar fóra, na entrada, 

organizar ringleiras onde se cumpra a distancia de seguridade. 

 

c). O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 

non poderá facer uso dos aseos do centro, sen permiso expreso da dirección do centro. 

 

d). Os aseos contarán cun rexistro para o seguimento das limpezas do baño durante a 

mañá. 

 

9.6. Protocolo de acceso e uso da biblioteca 

A ESAD de Galicia conta cun protocolo de uso da Biblioteca, polo que se rexe coas 

seguintes medidas: 

a).Para acceder á biblioteca deberase hixienizar as mans antes e despois da estancia na 

sala. Establecese o acceso á biblioteca individualmente. 

b).No punto de contacto co público se colocarase un dispensador de xel hixienizante, 

que deberá ser utilizado polo persoal antes e despois de cada préstamo. Fixarase no chan 

unha marca para indicar ás persoas onde teñen que colocarse para respectar a distancia 

mínima de seguridade, non debendo estar no punto de contacto co público máis de unha 

persoa (ademais da bibliotecaria).  
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c). A biblioteca poderá ser usada por un máximo de 10 persoas. Excepcionalmente, se é 

posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo 

sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do 

alumnado.  

d). As mesas e outros postos de traballo que poden ser utilizados, están sinaladas de 

xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. Ao 

rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

e). O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o 

devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas 

antes de volver aos andeis.  

f). Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. 

 

9.7.Protocolo do uso da Sala Pedra Seixa da  ESAD De Galicia 

Atendendo á  RESOLUCIÓN, entre outras, do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral 

Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello 

da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias 

para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase 

III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, dispoñemos o protocolo de 

uso e aforo da Sala Pedra Seixa,da ESAD de Galicia. 

 

1.Medidas xerais do uso da sala 

1.1.O aforo da sala chegará a un máximo do 75%  do seu aforo habitual. 

1.2.A distancia interpersoal (ou por grupo de convivencia) será de 1,5 metros,  

acompañado de uso obrigatorio de  máscara. 

1.3.Evitarase, no posible, o paso de persoas entre filas, que supoña non respectar a 

distancia de seguridade. Estableceranse marcas de distanciamento no chan no acceso á 

sala.  

1.4.A apertura de portas realizarase con antelación suficiente para permitir un acceso 

graduado, debendo fixarse franxas horarias adecuadas para o acceso.  

1.5.Non se entregará libreto nin programa nin outra documentación en papel.  
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1.6.A saída do público ao termo do espectáculo debe realizarse de forma graduada por 

zonas, garantindo a distancia entre persoas.  

1.7.Nos espectáculos recoméndase que non existan pausas intermedias. No caso de que 

sexa inevitable, deberase ter en conta que o público permanecerá na butaca, coa sala a 

media luz e sen poder abandonar a sala.  

1.8.Realizaranse, antes e despois da representación, avisos que anuncien e lembren as 

medidas de hixiene e distanciamento. 

1.9.No caso de ser desenvolvido, como é habitual, dentro dunha actividade docente a 

aplicación das medidas será idéntica. 

2.Medidas de hixiene e prevención comúns aos colectivos artísticos. 

Ademais das medidas xerais de hixiene e prevención previstas, serán aplicables aos 

colectivos artísticos que desenvolvan actos e espectáculos culturais as seguintes 

medidas: 

2.1.Cando haxa varios artistas simultaneamente no escenario, a dirección artística 

procurará que se manteña a distancia interpersoal de seguridade no desenvolvemento do 

espectáculo. 

2.2.Naquelas actuacións ou espectáculos en que non se poida manter a dita distancia de 

seguridade, nin o uso de equipamentos de protección adecuados ao nivel de risco, como 

é o caso daqueles en que interveñan actores e actrices, atenderase a medidas de 

seguridade deseñadas para cada caso particular a partir dos protocolos e 

recomendacións das autoridades sanitarias. 

2.3.Se o elenco artístico debese actuar nalgún momento na zona habilitada para o 

público, deberá respectarse necesariamente a distancia de seguridade.  

 

2.4.Nos espectáculos de movemento ou danza aconséllase levar o pelo recollido e que 

cada un dos intervenientes dispoñan, para a súa hidratación, de recipientes 

personalizados e que non se poidan compartir.  
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Nos espectáculos musicais, incluíndo aqueles nos que se utilicen instrumentos, 

recoméndanse as seguintes distancias de seguridade: 

 Instrumentos de vento: distancias de 1,5 a 2 metros entre cada músico.  

 Instrumentos de corda e percusión: distancias 1,5 a 2 metros entre cada músico. 

 Agrupacións vocais / cantantes solistas: distancia mínima de 2 metros.  

 

É recomendable que cada músico sexa responsable dos seus materiais de ensaio: 

partituras, que ademais custodiará, e instrumento. Os materiais de ensaio serán de uso 

individual: atrís, partituras, cadeiras e tallos.  

2.5.Tanto nas representacións como nos ensaios garantirase a limpeza e desinfección de 

todas as superficies e instrumentos con que poidan entrar en contacto os artistas antes de 

cada representación ou ensaio.  

2.6.O vestiario non se compartirá en ningún momento por diferentes artistas se non se 

realizou unha limpeza e desinfección deste previa á utilización por cada artista. 

2.7.No caso de ser desenvolvido, como é habitual, dentro dunha actividade docente a 

aplicación das medidas será idéntica. 

3. Medidas de prevención de riscos para o persoal técnico e de mantemento 

3.1.Os equipos ou ferramentas deberán ser persoais e intransferibles, ou, as partes en 

contacto directo co corpo da persoa, dispoñerán de elementos substituíbles. Aqueles 

equipos que deban ser manipulados por diferente persoal, deberán ser desinfectados 

antes de cada uso.  

3.2.Naqueles traballos que deban ser desenvoltos por máis dunha persoa, e non se poida 

manter a distancia de seguridade, todos os traballadores implicados deberán utilizar os 

equipos de protección adecuados ao nivel de risco, polo que se proverá aos mesmos de 

máscaras e luvas, ou calquera outro material de protección axeitados ao 

desenvolvemento do seu traballo.  
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3.3.Se devandito traballo realízase de forma individual, igualmente, proveráselles das 

máscaras, luvas ou calquera outro material de protección adecuados ao 

desenvolvemento do seu traballo.  

3.4.Tanto nos espazos de uso do persoal técnico como no do persoal de mantemento 

instalarase un dispensador de xel hidroalcólico. 

3.5.No caso de ser desenvolvido, como é habitual, dentro dunha actividade docente a 

aplicación das medidas será idéntica. 

4.Medidas de hixiene que se deberán aplicar para o público  

4.1.Realizarase a limpeza e desinfección da Sala Pedra Seixa polo menos unha vez ao 

día, previa á apertura ao público e, en caso de realizar varias funcións, antes de cada 

unha delas, conforme ao indicado no protocolo  

4.2.Instalarase un dispensador de xel hidroalcólico ou desinfectante con actividade 

virucida autorizado e rexistrado polo Ministerio de Sanidade, na entrada de cada Sala, 

que deberá estar sempre en condicións de uso.  

4.3.Realizarase unha limpeza e desinfección de cada Sala antes de cada representación 

do espectáculo. No caso de realizar varias funcións, antes de cada unha delas 

procederase a unha nova desinfección previa á entrada de público á Sala nos mesmos 

termos sinalados anteriormente.  

4.4.Así mesmo, procederase á limpeza e desinfección dos aseos próximos á Sala Pedra 

Seixa ao comezo e ao final de cada representación, así como tras os intermedios ou 

pausas.  

4.5.No caso de ser desenvolvido, como é habitual, dentro dunha actividade docente a 

aplicación das medidas será idéntica. 

5.Medidas de hixiene que se deberán aplicar para o espazo escénico. 

5.1.Ademais das normas xerais de hixiene do centro, realizarase unhalimpeza do espazo 

escénico, camaríns, aseos e demais espazos de uso común tanto técnico coma artístico 

antes de ser ocupado polo persoal técnico e artístico e despois de cada función.  

5.2.O espazo escénico contará cun punto de limpeza cos elementos virucidas precisos 

para un correcto desenvolvemento da actividade técnica e artística. 

5.3.No caso de ser desenvolvido, como é habitual, dentro dunha actividade docente a 

aplicación das medidas será idéntica. 
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9.8.Cambios de clase. 

Ao rematar cada clase (10 minutos antes da hora habitual), será a profesora quen 

indicará o momento de abandonar a clase, en orde. 

 

10.MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

10.1. Horario dos recreos. 

Para que non haxa acumulación de persoas nos espazos comúns, habilitaranse dous 

horarios de recreo. 

Se a climatoloxía non permite que o alumnado poida saír ao espazo exterior da ESAD 

de Galicia, poderán permanecer na aula na que se atopan no momento no que comeza a 

media hora de recreo, permanecendo sempre no seu posto asignado. 

 Recreo 1, que será de 11:30h. a 12:00h. 

 Recreo 2, que será de 12:30h. a 13:00h. 

 

1º CUADRIMESTRE 

Franxa horaria 10:30-11:00 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 3ºDirrección 3ºEscenografía    

Franxa horaria 11:30-12:00 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
1ºInterpretación A 
2º Interpretación A 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
1ºDir/Dram 
1ºEscenografía 
 
 

1ºInterpretación B 
2º Interpretación B 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
1ºDir/Dram 
1ºEscenografía 
3ºEscenografía 
 
 
 
 

1ºInterpretación A 
2º Interpretación B 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
4º Interpretación Xestual 
2ºDir/Dram 
4ºDirección 
1ºEscenografía 
2ºEscenografía 
4ºEscenografía 

1ºInterpretación A 
1ºInterpretación B 
2º Interpretación A 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
4ºDirección 
1ºEscenografía 
 

1ºInterpretación A 
2º Interpretación A 
2º Interpretación B 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
4º Interpretación 
Xestual 
1ºDir/Dram 
2ºDir/Dram 
1ºEscenografía 
4ºEscenografía 

Franxa horaria 12:30-13:00 

LUNS MARTES MÉRCORES  XOVES VENRES 
1ºInterpretación B 
2º Interpretación B 
2ºDir/Dram 
3ºDirección 
3ºDramaturxia 
4ºDirección 
2ºEscenografía 
3ºEscenografía 
4ºEscenografía 
 

1ºInterpretación A 
2º Interpretación A 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
2ºDir/Dram 
3ºDram 
4ºDirección 
2ºEscenografía 
4ºEscenografía 

1ºInterpretación B 
2º Interpretación A 
1ºDir/Dram 
3ºDir 
3ºDram 
 
 
 
 

2º Interpretación B 
1ºDir/Dram 
2ºDir/Dram 
3ºDir 
3ºDram 
2ºEscenografía 
3ºEscenografía 
4ºEscenografía 
 
 

1ºInterpretación B 
2º Interpretación A 
3ºDir 
3ºDram 
4ºDirección 
2ºEscenografía 
3ºEscenografía 
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2º CUADRIMESTRE 

Franxa horaria 10:30-11:00 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
1º Escenografía 

 
 1º Escenografía 

2ºDir/Dram 
1º Escenografía 

 
1º Escenografía 

 

Franxa horaria 11:30-12:00 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
1º interpretación A 
2º Interpretación A 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
4º Interpretación C 
2ºDir/Dram 

1º interpretación B 
2º Interpretación B 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
1ºDir/Dram 
2ºDir/Dram 
 

1º interpretación A 
2º Interpretación A 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
4º Interpretación C 
1ºDir/Dram 
4º Dirección 
3º Escenografía 
4º Escenografía 
 

1º interpretación A 
1º interpretación B 
2º Interpretación A 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
4º Interpretación C 
4º DIrección 

2º Interpretación B 
3º Interpretación A 
3º Interpretación B 
3º Interpretación C 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
4º Interpretación C 
1ºDir/Dram 
2ºDir/Dram 
3º Dirección 
3º Dramaturxia 
4º DIrección 

Franxa horaria 12:30-13:00 

LUNS MARTES MÉRCORES  XOVES VENRES 
1º interpretación B 
2º Interpretación B 
1ºDir/Dram 
3º Dirección 
3º Dramaturxia 
4º DIrección 
2º Escenografía 
3º Escenografía 
4º Escenografía 
 
 
 

1º interpretación A 
2º Interpretación A 
4º Interpretación A 
4º Interpretación B 
4º Interpretación C 
3º Dirección 
3º Dramaturxia 
4º Dirección 
1º Escenografía 
2º Escenografía 
3º Escenografía 
4º Escenografía 

1º interpretación B 
2º Interpretación B 
3º Dirección 
3º Dramaturxia 
2º Escenografía 
 
 
 
 

2º Interpretación B 
1ºDir/Dram 
2ºDir/Dram 
3º Dirección 
3º Dramaturxia 
2º Escenografía 
3º Escenografía 
4º Escenografía 
 
 
 

1º interpretación A 
1º interpretación B 
2º Interpretación A 
2º Escenografía 
3º Escenografía 
4º Escenografía 
 

 

 

10.2. Espazos para o recreo. 

Para o goce da media hora de descanso no recreo, primarase o uso dos espazos 

exteriores cos que conta a ESAD de Galicia. 

 

11.PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

11.1. Uso de chaves.  

O profesorado contará cun chaveiro coas chaves do seu departamento, taquilla da sala 

de profesorado e chaves dos armarios nos que teña material especialmente sensible.O 

profesorado non terá as chaves das aulas, durante a Pandemia.  

11.2.Reunións de profesorado: 

 As reunións de departamento poderán desenvolverse na Sala de Profesorado (ate 

un número de 15 persoas), ou vía telemática. 
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 As reunións de claustro poderán desenvolverse na Sala Pedra Seixa, ou vía 

telemática. 

 Calquera reunión de equipos docentes poderá desenvolverse vía telemática 

 

 

11.3. Reunións. 

O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras, a reunión dos 

órganos colexiados do centro, mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de 

comunicación a distancia. 

 

12.MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGOXICO 

13.1. De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, 

particularmente na prevención fronte a COVID-19.  

13.2. O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro 

que está a disposición das autoridades sanitarias e educativas e pode 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. No inicio do curso 

escolar, será a dirección e os titores e titoras as que trasladen ao alumnado, as medidas 

de prevención e hixiene necesarias que se deberán seguir de forma diaria, e a dirección 

tamén trasladará toda a información dispoñible ao profesorado e ao persoal de 

administración e servizos. Nos tres primeiros días de clase, a dirección e o profesorado 

velará polo cumprimento os protocolos para que se estandaricen coa maior rapidez 

posible. A medida que avance o curso iranse establecendo novas medidas en función do 

desenvolvemento da pandemia e tamén atendendo ás iniciativas correctoras que se 

precisen. 
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ANEXOS AO PLAN DE ADAPTACIÓN DA ESAD DE GALICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

 

 

ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19  

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 

síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera 

destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde.  

 

Presentou síntomas na última semana? SI NON 

 

Síntomas respiratorios  

 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

 

 

 

Outros síntomas  

 

Fatiga severa (cansazo)      

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

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

 

 SI NON 

TIVO CONTACTO nas últimas 2 

semanas?   

 

cunha persoa COVID-19 + 

confirmado? 

  

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID19?    

CONVIVIU nas últimas 2 semanas?   

 

 

cunha persoa COVID-19 + 

confirmado? 

  

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID19? 
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ANEXO II 

REXISTRO ESPECÍFICO DAS AUSENCIAS DO ALUMNADO POR MOTIVO DA 

COVID19 NA ESAD DE GALICIA 

NOME DO/A ALUMNO/A CURSO E ESPECIALIDADE DATA 

 

 

 

  

Motivo da ausencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asina o titor/a ou o responsable COVID 
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ANEXO III 

REXISTRO ESPECÍFICO DAS AUSENCIAS DO PROFESORADO POR MOTIVO 

DA  COVID19, NA ESAD DE GALICIA 

NOME DO/A PROFESOR/A DEPARTAMENTO DATA 

 

 

 

  

Motivo da ausencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asina o responsable COVID 
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ANEXO IV 

FOTOGRAFÍAS DA ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

AULAS TEÓRICAS/ AULAS PRÁCTICAS/CORREDORES/ESCALEIRAS E 

SINALIZACIÓNS NA ESAD DE GALICIA 

 

Organización escaleiras: 
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Organización escaleiras e corredores: 
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Organización aulas prácticas: 
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Organización aulas teóricas: 
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ANEXO V 

CADRO CONTROL LIMPEZA NA ESAD DE GALICIA 

CONTROL DE LIMPEZA DOS BAÑOS DA ESAD DE GALICIA 

DÍA HORA BAÑO NOME 
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ANEXO VI 

VENTILACIÓN NA ESAD DE GALICIA. CUESTIÓNS A TER EN CONTA. 

MODELO CHECKLIST. 

 

En xeral, e cando as condiciones meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas 

abertas o maior tempo posible. 

 

Cando as condicións meteorolóxicas non o permitan, deben de realizarse tarefas de 

ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 5 minutos (10 

minutos cando a sala ou aula estaba ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao 

finalizar e entre clases, sempre que sexa posible e coas medidas de prevención de 

accidentes necesarias. 

 

Nos cambios de clase onde se move o alumnado ou cando un profesional presta 

asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo (titorías, 

consultas ou calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou 

sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión. 

O Modelo Check List será recollido todas as tardes por persoal de conserxería, para 

engadir a toda a documentación COVID, ao tempo que repón un novo. 
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MODELO CHEK LIST VENTILACIÓN AULAS 

1ª CLASE DA MAÑÁ 

PROFESOR/A: 

 

 

DATA: 

TOPOU AS VENTÁS DA AULA ABERTAS ÁS 8:30H ? NON  SI  

MANTIVO AS VENTÁS ABERTAS NOS 10 PRIMEIROS 

MINUTOS? 

NON  SI  

REALIZOU VENTILACIÓN DE DEZ MINUTOS CADA CERTO 

TEMPO? 

NON  SI  

DEIXA A VENTÁ A BERTA NO CAMBIO DE CLASE? NON    

2ª CLASE DA MAÑÁ 

PROFESOR/A: 

 

DATA: 

 

 

TOPOU AS VENTÁS DA AULA ABERTAS ? NON  SI  

MANTIVO AS VENTÁS ABERTAS NOS 10 PRIMEIROS 

MINUTOS? 

NON  SI  

REALIZOU VENTILACIÓN DE DEZ MINUTOS CADA CERTO 

TEMPO? 

NON  SI  

DEIXA A VENTÁ A BERTA NO CAMBIO DE CLASE? NON  SI  

3ª CLASE DA MAÑÁ 

PROFESOR/A: 

 

 

DATA: 

TOPOU AS VENTÁS DA AULA ABERTAS ? NON  SI  

MANTIVO AS VENTÁS ABERTAS NOS 10 PRIMEIROS 

MINUTOS? 

NON  SI  

REALIZOU VENTILACIÓN DE DEZ MINUTOS CADA CERTO 

TEMPO? 

NON  SI  

DEIXA A VENTÁ A BERTA NO CAMBIO DE CLASE? NON  SI  

4ª CLASE DA MAÑÁ 

PROFESOR/A: 

 

 

DATA: 

TOPOU AS VENTÁS DA AULA ABERTAS ? NON  SI  

MANTIVO AS VENTÁS ABERTAS NOS 10 PRIMEIROS 

MINUTOS? 

NON  SI  

REALIZOU VENTILACIÓN DE DEZ MINUTOS CADA CERTO 

TEMPO? 

NON  SI  

DEIXA A VENTÁ A BERTA NO CAMBIO DE CLASE? NON  SI  

 

OBSERVACIÓNS: 
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ANEXO VII 

PETICION VULNERABILIDADE 

MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 

ESPECIALMENTE SENSIBLEDE ADAPACIÓN DO POSTO DE TRABALLO  

SOLICITANTE  

Nome e apelidos: 

 

DNI:                                      Teléfono: 

 

Correo electrónico (obrigatorio): 

 

Enderezo a efectos de notificacións :   

 

Código Postal:                         Localidade: 

 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO  

 

Enderezo: Código Postal:                        

 

Localidade: 

Posto de traballo: 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de 

prevención alleo a efectos da determinación do condición de persoal sensible de 

conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo de 2020   

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu 

poder, así como aqueles que lle sexan requiridos.   

                     ,       de            de 2020  

DIRECTOR DO CENTRO 

Sinatura 
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ANEXO VIII 

PLANOS ENTRADAS E SAÍDAS E DIRECCIÓNS 
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ANEXO IX 

PETICIÓN SALA ALUMNADO NO CONTEXTO COVID 19 

NOME ALUMNO/A CURSO HORARIO PETICION DATA 

 

 

 

   

OBSERVACIÓNS (motivos da petición): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASINA 
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OUTROS ANEXOS 

Cuestionario. 

Remitímonos ao Anexo IX: Cuestionario de Prevención dos Centros Educativos,páx.89, 

que se atopa no PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 

NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O 

CURSO 2020-2021. VERSION 22-07-2020. 


