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    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 VIGO 
    T  886 111 152 
 

        

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO 
CURSO 2020-2021: IES AUDIOVISUAL DE VIGO_EAV 

 

1. Datos do centro 

 

Código   Denominación 

36024461 IES AUDIOVISUAL DE VIGO 

 

Enderezo C.P. 

Rúa de Eduardo Cabello, s/n. 36208 

Localidade Concello Provincia 

Vigo  Vigo Pontevedra  

Teléfono Correo electrónico 

886111152 ies.audiovisual.vigo@edu.xunta.gal 

 

Páxina web 

https://iesaudiovisualvigo.es/ 
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I Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de desvío 
a un teléfono móbil) 

886111152 

Membro 1  MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ RIVEIRO Cargo DIRECTOR 

Tarefas asignadas 

 Coordinación xeral da aplicación do protocolo 
 Comunicación coas autoridades educativas e sanitarias 
 Formación xeral ao profesorado do réxime ordinario 

 

Membro 2 LAURA Mª MIRAGAYA LÓPEZ Cargo SECRETARIA 

Tarefas asignadas 
 Adquisición e control do material de protección 
 Contabilidade do material entregado ao profesorado do réxime ordinario 
 Formación ao profesorado respecto á desinfección de materias 

Membro 3 Mª TERESA GONZÁLEZ AREAL Cargo XEFA DE ESTUDOS DE 
ADULTOS 

Tarefas asignadas 

 Formación xeral ao profesorado do réxime de adultos 
 Contabilidade do material entregado ao profesorado do réxime de adultos 
 Rexistro de ausencias do profesorado debido ao COVID 

 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro  CENTRO SAUDE SAN PAIO DE NAVIA  Teléfono 986821945 

Contacto gonzalo.lopez.vilar@sergas.es 

maria.teresa.gallego.santos@sergas.es 

 

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

ESPAZO BAIXO A ESCALEIRA, PRETO DA ENTRADA PRINCIPAL: dotado cun sofá e mesa auxiliar, xel 
hidroalcólico, papeleira de papel e panos desbotables. É un espazo que garante a privacidade e  suficien-
temente ventilado. 
 
En caso de detectarse algunha persoa con sintomatoloxía compatible coa covid-19, tanto a persoa doente 
coma o acompañante deberán usar máscara FPP2 ou de protección similar. A tal efecto, na conserxería do 
centro almacenaranse máscara deste tipo, para poder seren utilizadas chegado ao caso. 

 

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

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO RÉX. ORDINARIO 44 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR RÉX. ORDINARIO 177 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR RÉX. ADULTOS PRESENCIAL (provisional) 42 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR RÉX. ADULTOS DISTANCIA (provisional) 115 

ALUMNADO REALIZANDO A FCT (prácticas en empresas, acuden ao IES a reunións): nú-
mero variable, no cadro figuran os matriculados a 11 de setembro de 2020 

49 

TOTAL (aproximado) 427 

 

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

PROFESORADO 30 

PERSOAL NON DOCENTE 5 

TOTAL 35 
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7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo)  

 

Etapa  Nivel  Grupo  

Aula  Nº de alumnado asignado  Nº de profesorado asignado  

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo das 

consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

Non procede 

 

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as ausen-

cias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para comunicar 

incidencia e ausencias) 

Teléfono do centro 
Email do centro 
Web: 

 

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

Rexistro informático a cargo de Teresa González Areal 

 

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

O director empregará o portal educovid e tamén llo comunicará ao inspector de educación do centro. 

 

II Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que sexa 

reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

AULAS:  
 Mesas corridas con mampara no medio 
 1.5 de separación garantizado (puntos sinalados no chan para a ubicación das cadeiras) 
 Croques nos anexos 

 
ESTUDOS DE GRAVACIÓN, CABINAS, TEATRO, SET DE TV E DEMAIS ESPAZOS ESPECÍFICOS: 

 1.5 de separación garantizado (puntos sinalados no chan para a ubicación do alumnado) 
 Croques nos anexos 
 Aforos limitados (nalgúns casos, a un número moi reducido de estudantes) 

 

 

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

e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

 Cada grupo mantén a súa aula de referencia. En todas, agás na de 2ºCS de Produción, pódese 
manter a distancia de seguridade de 1.5m para 22 postos, aínda que non estando orientados todos 
na mesma dirección. Como medida de protección adicional, ao tratarse de mesas corridas, instalá-
ronse mamparas. 

 
 No resto dos espazos (cabinas de son, escenario do teatro, estudos de gravación, set de televisión, 

estudo de fotografía, etc) é inviable manter a distancia de seguridade. En moitos deles, pódese 
ubicar á metade do grupo, e noutros, o aforo será máis reducido todavía. 

 
 Debido á necesidade destes espazos para impartir docencia nos grupos -todos da familia profesio-

nal de Imaxe e Son-, debimos adoptar o modelo de ensino semipresencial (punto 62 deste Plan). 

 
 
 



14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación 
(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro e 

modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no protocolo 

de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021)  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

 Atención online e por vía telefónica 
 En caso imprescindible: atención en despacho, con mampara de protección. Aforo: 1 persoa (solo 

en caso imprescindible, por casos nos que sexa preciso a presenza do/a estudante e do proxeni-
tor/titor legal permitirase a presenza de 2 usuarios do servizo 

 Reunións do departamento no despacho de Dirección: mesa con mampara, na que se poden cele-
brar reunións con 1.5m de distancia entre os membros do equipo 

 
ESTUDOS DE GRAVACIÓN, CABINAS, TEATRO, SET DE TV E DEMAIS INSTALACIÓNS ESPECÍFI-
CAS: 
 

 1.5 de separación garantizado (puntos sinalados no chan para a ubicación do alumnado) 
 Aforos limitados 
 Croques no anexo 

 

 

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

 Titorías online 
 En caso imprescindible: titoría en despacho, con 1.5m e mampara de protección 

 

 

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

 Priorizarase a xestión online ou por vía telefónica 
 En caso imprescindible: reunión no despacho de Dirección, con 1.5m de distancia.  
 Se houbese que reunirse con máis de unha persoa: mesa con mampara, na que se poden celebrar 

reunións con 1.5m de distancia entre os asistentes. 
 

 

17. Uso da máscara no centro 

 Obrigatoria en todo momento 
 O alumnado deberá traer máscara de resposto nun estoxo 
 O centro porá a disposición do persoal máscaras dotadas pola consellería (lavables), e tamén qui-

rúrxicas de un solo uso. 
 En caso de detectarse algunha persoa con sintomatoloxía compatible coa covid-19, tanto a persoa 

doente coma o acompañante deberán usar máscara FPP2 ou de protección similar. A tal efecto, na 
conserxería do centro almacenaranse máscara deste tipo, para poder seren utilizadas chegado ao 
caso. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 Difusión na web do centro 
 Reunións formativas do equipo directivo co profesorado, en pequenos grupos. 
 Presentación do curso co Director, Xefa de Estudos e Titor/a do grupo: información inicial sobre 

semipresencialidade e protocolos de seguridade. 
 Difusión nas aulas virtuais das titorías: información de interese para o alumnado 
 Envío ao servizo de inspección 

 
 
 
 
 
 

III Medidas de limpeza 



 

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

de carácter persoal) 

 Desinfección total entre as 6:00 e 9:00 (inicio clases en ordinario)  
 Desinfección das aulas e espazos a empregar no horario de tarde entre as 14:30 e as 16:30 e de-

sinfección do resto das instalacións en horario de tarde 
 Especial atención ás superficies de contacto máis frecuentes como pomos de porta, mesas, etc 
 Desinfección de baños 2 veces na quenda de mañá e 2 na quenda da tarde 
 Limpeza dos espazos técnicos específicos (cabinas de son, estudos de gravación, teatro, etc), se-

guindo as instrucións específicas da secretaria do centro. 
 
 

 
 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou 

mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu traballo 

en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

O centro conta con 2 persoas traballadoras de limpeza. 
 
Haberá dúas quendas: 
- de 6:00 a 13:30: responable de desinfección antes do inicio das clases ás 9:00 
- de 13:30 a 21:00: responable de desinfección antes do inicio das clases ás 16:30 
 
As quendas poderán ser rotatorias con carácter semanal ou ben de adscrición definitiva a un dos dous ho-
rarios. En ausencia de acordo e dereitos preferentes, establecerase a rotación semanal das quendas. O 
horario da quenda de tarde podería comezar ata 1:30h antes e rematar tamén antes, mediante acordo co 
persoal implicado. 

 

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

 O persoal de limpeza, dispón de luvas, pantalla protectora de policarbonato, máscaras quirúrxicas e batas qui-
rúrxicas.  

 Tamén dispón dun pack de máscaras lavables por persoa (dotación da consellería de educación) 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 Modelo de checklist en anexos. 

 

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

 Mentres o climatoloxía o permita, as ventás estarán abertas durante todo o tempo de clase. En caso contrario, 
garantirase un mínimo de 10 minutos de ventilación cada 2 horas de clase e durante todo o tempo nos recre-
os. 

 Modelo de checklist en anexos. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 Almacén de limpeza, con contenedores diferenciados 
 Contenedor de seguridade no Espazo Covid 
 Papeleiras de pedal en todas as aulas, no espazo covid e noutros espazos de uso común 

 
 
 
 
 
 
 



IV Material de protección 

 

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

 O inventario e control do material lévase a cargo pola secretaria do centro, que tamén é membro do Equipo 
Covid.  

 
 O centro dispoñía ao inicio de curso do seguinte material: 4 garrafas de xel desinfectante de mans de 5 litros, 

20 botes de desinfectante de mans de 200ml. 40 mascaras FFP2, 40 caixas de 20 mascaras quirúrxicas, dúas 
caixas de luvas de polipropileno extrafino, 6 batas de protección quirúrxica para limpeza, 10 pantallas protecto-
ras de policarbonato e10 botes de líquido de desinfección de superficies. 

 
 Posteriormente, a Consellería de Educación dotounos de 70 packs de 5 máscaras lavables para a súa distri-

bución entre o persoal do centro. No mes de setembro, antes do inicio das clases realizouse unha primeira en-
trega (1 pack por persoa: tanto persoal docente coma non docente). 
 
 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 Identificación de necesidades a través de revisiones do stock e inventario.  
 Comunicación por parte do servizo de limpeza á Secretaría das necesidades detectadas, e aprobación das 

mesmas na comisión COVID do centro.  
 Compra do material homologado e correctamente etiquetado a través da Secretaria e os provedores locais do 

centro.  
 

 

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

 O material entrégase persoalmente pola secretaria ao persoal non docente.  
 O material destinado ao profesorado, entrégase polo equipo directivo no Claustro inicial do curso e posterio-

res, atendendo ás necesidades detectadas ao longo do curso.  
 

 

V Xestión dos gromos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro 

ou unha remisión ao plan de continxencia) 

CASOS SOSPEITOSOS DETECTADOS FÖRA DO INSTITUTO: 
 

 Tanto o alumnado coma o persoal do centro deberán realizar diariamente a “Enquisa de autoava-
liación da Covid-19” publicada na web no centro. En caso de presentar sintomatoloxía compatible, 
deberán: 
 
- Non acudir ao centro escolar 
- Informar ao centro educativo 
- Facer illamento (conforme ás indicacións dos servizos sanitarios) 
- Pórse en contacto co seu consultorio médico nun prazo de 24/48h. Se non consegue contactar, 

deberá chamar ao 881002021 
- En caso de sintomatoloxía grave, deberá chmar ao servixo de urxencias/061 

 

 Non será necesario xustificante médico para xustificar as faltas do alumnado nesta situación (en 
caso de alumnado menor de idade, precisará comprobantes dos proxenitores/titores legais) 

 
CASOS SOSPEITOSOS DETECTADOS NO INSTITUTO: 

 
 En caso de detectarse algunha persoa con sintomatoloxía compatible coa covid-19, o profesorado 

da aula/espazo onde se atope o estudante, acompañarao ao Espazo Covid. 
 Tanto a persoa doente coma o acompañante deberán usar máscara cirúrxica ou outra de nivel de 

protección superior. A persoa acompañante ten á súa disposición máscaras FPP2 en conxerxería. 
Será obrigatorio o uso para ela desa máscara FPP2 –xunto cunha pantalla e bata desbotable- no 



caso de que o estudante estivese exento de empregar máscara por motivos de saúde. Tamén dis-
porá das pantallas e das batas en conserxería 

 Ao mesmo tempo, avisará -por medio da conserxe- ao membro do equivo covid que estea no cen-
tro. 

 Informarase aos pais/titores legais en caso de menores de idade e á persoa que o estudante indi-
que, en caso de ser maior de idade. Estes deberán presentarse no centro educativo a maior brevi-
dade posible e levalo ao seu domicilio. Posteriormente deberá chamar ao seu consultorio médico 
(se non é posible, pode contactar no 881002021). En caso necesario, pola gravidade dos síntomas, 
chamarase ao 061 para o seu eventual traslado en ambulancia ao centro sanitario indicado polos 
servizos sanitarios. 

 A persoa con sintomatoloxía compatible deberá permanecer illada no seu domicilio, ata dispoñer 
dos resultados das probas diagnósticas (así coma os irmáns escolarizados tamén no centro). 

 O instituto informará ao centro de saúde de referencia 
 O centro esperará comunicación por parte do doente respecto á súa recuperación ou o seu even-

tual diagnóstico positivo por covid 19. En tal caso, o director informará ás autoridades sanitaria e 
educativa por medio da plataforma educovid e por vía telefónica (ao inspector de educación) 

 
MANEXO DE CASOS CONFIRMADOS E SEGUEMENTO DOS CONTACTOS: 
 

 No caso da confirmación diagnóstica dun caso de Covid-19 os profesionais sanitarios de 
atención primaria poñeranse en contacto co paciente ou a súa persoa de referencia (pai, 
nai, titor, ...) para informarlle do resultado positivo das probas, realizar o seguimento clínico 
e facer fincapé nas medidas hixiénicas e de illamento.  

 

 Ademais, se as condicións socio-sanitarias o permiten, e o paciente ou a persoa responsa-
ble dá o seu consentimento, serán incluídos na plataforma TELEA para o seguimento do 
paciente de forma telemática dende o domicilio do paciente.  

 

 A denominada central de seguimento de contactos (CSC) poñerase en contacto coas per-
soas de referencia ou directamente no caso dos alumnos maiores de idade, para a identifi-
cación do centro de ensino. No caso do persoal docente e non docente, deberán ser identi-
ficados como profesionais do ámbito educativo e en que centro traballan. 

 

 A CSC enviará ao centro a listaxe de confirmados ao “Equipo COVID”, a través da aplica-
ción “EduCovid”, xunto coa solicitude de que lle envíe a listaxe de contactos estreitos do 
centro escolar.  

 

 Para elaborar esta listaxe o Equipo Covid definirá a “Rede de contactos estreitos” de ca-
da alumno/a confirmado que incluirá: compañeiros de clase e persoal do centro co que es-
tivese en contacto a menos de 2 metros durante polo menos 15 minutos. 

 

 O período a considerar é dende 2 días antes do inicio de síntomas do caso ata o momento 
en que o caso é illado. Nos casos asintomáticos diagnosticados por proba diagnóstica de 
infección activa por SARS-CoV-2 (PDIA), os contactos buscaranse dende 2 días antes da 
data da realización da toma de mostra para o diagnóstico. 

 

 Unha vez definida a rede de contactos polo Equivo Covid, este poñerase en contacto coa 
Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da provincia correspondente, para concre-
tar quen son os contactos estreitos.  

 
 

 A continuación o Equipo Covid enviará a listaxe final de contactos estreitos á CSC, a través 
da aplicación Educa-COVID. Garantirase a confidencialidade profesional acerca da infor-
mación subminitrada. 

 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse a/s 

persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo desempe-

ñado e non incluír nome) 

O Director 

 



 

VI Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

 As peticións serán realizadas por escrito polas persoas afectadas pola vulnerabilidade seguindo o 
modelo oficial (anexo III do Protocolo Covid19) 

 O director cumplimentará o modelo (anexo IV do Protocolo Covid19) e remitirá ambos documentos 
ao servizo de Inspección Médica da Xefatura Territorial da provincia de Pontevedra. 

 Se fose preciso substitución, tramitarase a través da aplicación persoalcentros. 

 
 

VII Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia 

dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer deles 

poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

ENTRADAS E SAÍDAS DAS AULAS: en fila, gardando 1.5 m de distancia de seguridade 

 
HORARIO A (1º): Entran ás 9:00, recreo 11.30-12.00, saen ás 14.20) 

HORARIO B (2º): Entran ás 9:10, recreo 12.20-12.50, saen ás 14:30) 

 Entran pola Porta do Hall: 1º e 2º do CM  Vdj , 1º e 2º do CS Son e 1º do CS Produción 

 Entran pola Porta Principal: 1º e 2º do CS de Imaxe, 1º e 2º do CS Realización e 2º do CS Produción 

 

Permítese entrar nas aulas desde as 8.45 ao alumnado con Horarios A (e casos puntuais do Horario B, como poden 

ser os que comparten coche para vir ao centro ou por horarios de bus cando chove). O profesorado cumprirá o seu 

horario íntegro e estará pendente da entrada e saída ordenada do alumnado nas aulas 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de 

entradas e saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña 

de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles 

poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

 Nas portas de acceso Principal, habilitarse unha de entrada e outra, diferenciada, de saída. 
Poderanse empregar durante todo o horario de apertura do centro. 

 
 Habilitouse a Porta do Hall exclusivamente para entradas e saídas de inicio e finalización das 

clases, así como para as horas dos recreos dos grupos sinalados no punto 31. 
 

 Croques nos anexos. 

 

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a 

de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

 Colocación nos accesos de cartelería con medidas de prevención e protección: Porta Principal e 
Porta do Hall. 

 
 Mesma cartelería na parede colindante coa escaleira de acceso ao Hall, dado que é un lugar moi 

visible para a maioría do alumnado e persoal do centro. 
 

 Información nas pantallas da entrada principal e no hall. 

 
 



34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Non temos transporte escolar 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

 2 para cada garda de recreo 
 1 para o resto das gardas (como mínimo) 

 

VIII Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (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 o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

Non procede 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo 
de comedor (previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao 

servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo) 

 De acordo co plan a deseñar polo departamento que asume estas funcións (DACE). 
 

 Realizaranse tan solo as imprescindibles para a adquisición de competencias profesionais de espe-
cial interese, garantindo a distancia de seguridade, coa obriga do uso da máscara e organizadas 
para pequenos grupos. 

 

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

 Vía telemática (webex ou o servizo que determine a consellería) 
 Enviaranse igualmente as convocatorias por correo electrónico dentro dos prazos establecidos pola 

normativa 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 Web do centro, no enlace de Novas 
 Vía telemática (webex ou o servizo que determine a consellería) 
 Vía telefónica, desde titorías, informarase ás familias do alumnado menor de idade sobre novas de 

especial relevancia, coma no caso da adopción do ensino semipresencial. Nestes casos, tamén 
haberá comunicación escrita desde a Dirección do centro hacia as familias dos menores. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

 De acordo coa PXA 
 

 Realizaranse tan solo os imprescindibles para a adquisición de competencias profesionais de es-
pecial interese, garantindo a distancia de seguridade, coa obriga do uso da máscara e organizados 
para pequenos grupos. 

 
 Priorizarase a organización de eventos ao aire libre (como proxeccións audiovisuais ou representa-

cións teatrais dentro do recinto do centro, pero no exterior) 
 

 Programaranse charlas de expertos vía online, garantindo o acceso á información aos grupos de 
alumnado implicados na actividade, por medios telemáticos (para alumnado presencial nas aulas e 
tamén para alumnado de ensino virtual desde as súas casas) 

 
 
 
 



IX Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo 

de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

Non procede 

 

X Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 
(establecemento de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do 

alumnado sobre o resto do persoal do centro) 

Non procede 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo duran-

te as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

Non procede 

 

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal) 

Non procede 

 

XI Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas nou-

tros espazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas 

cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

ESTUDOS DE GRAVACIÓN, CABINAS, TEATRO, SET DE TV E DEMAIS INSTALACIÓNS ESPECÍFI-
CAS: 
 

 Distancia de 1.5m de separación garantizado (puntos sinalados no chan para a ubicación do alum-
nado) 

 Croques no anexo 
 Protocolo de Limpeza/Desinfección de Material de uso común: Carta Verde (anexo) 

 

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

Non procede 

 

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

Debido á adopción da modalidade semipresencial no centro, a circulación de alumnado cando proceden os 
cambios de espazos é reducida, polo que non precisa maior planificación  có seguimento da sinalización 
dos corredores. 

 

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

protocolo) 

 Aforo limitado a 1 usuario (ademais do docente responsable da Biblioteca) 
 Horarios de atención reducidos 
 Préstamos: o material devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 

catro horas antes de volver aos andeis 

 
 
 



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

realidade do centro) 

Debido á adopción da modalidade semipresencial no centro, o uso dos aseos non implica a formación de 
aglomeracións de usuarios. 

 
 

XII Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións 

dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis 

coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

 O horario diferenciado dos recreos garantiza a non aglomeración de alumnado neses tempos de descanso 

 No recinto exterior (aparcadoiro, contorna do teatro, etc) velarase polo cumprimento da distancia de segurida-
de (1.5m) e uso de máscaras, coa presenza de, polo menos, 2 docentes de garda. 

 O alumnado maior de idade poderá permanecer no exterior do centro durante os tempos de recreo. 

 No interior do edificio non se poderá comer.  Poderase beber auga, infusións ou similares (en recipientes pe-
chados, non en latas nin en vasos). Mantendo sempre a distancia de seguridade, solo se pode permanecer na 
aula ou no hall de acordo co seguinte horario: 

              USO DOS SOFÁS DO HALL NAS HORAS DO RECREO: para evitar conflitos para ocupar os sofás deste 

espazo, queda establecido un calendario de uso.  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

11.30-12.00 1VDJ  1REA  1SON 1PRO   1IMA 

12.20-12.50 2VDJ 2REA  2SON 2PRO   2IMA 

 

 

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixi-

lancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

Non procede 

 

XIII 
Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros 

cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situa-

dos na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 

 Garántase a distancia de seguridade coa adopción do modelo de ensino semipresencial e os pun-
tos de ubicación sinalados para as cadeiras 

 As dúbidas resolveranse prioritariamente na mesa do profesorado, dotada de mampara e distancia 
de seguridade entre cadeiras 

 Poderase empregar o baño en calqueira momento, para evitar aglomeracións nas horas do recreo. 
O profesorado de garda velará polo respecto dos aforos nos baños. 

 Non existen baños situados nas aulas 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os 

xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

Non procede 

 
 
 
 



XIV Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos 

elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes 

ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

 Segundo o manual de desinfección de materiais de uso compartido: Carta Verde  (Anexo) 
 Habilitouse unha aula como Sala de Desinfección de Material: espazo destinado á desinfección do 

material prestado durante as fins de semana, dotado de mesas, líquidos desinfectantes, e cadeiras 
ubicadas gardando, como mínimo, a distancia mínima de seguridade (1.5m) 

 

XV Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

Non se aprecia esta necesidade ao inicio de curso. De ser o caso, contaremos co asesoramento do depar-
tamento de orientación para dar a atención individualizada máis axustada a cada caso concreto. 
 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse 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) 

Non procede 

 
 

XVI Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que 

sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de ven-

ding ou cafeteiras) 

 Reunións de departamento vía telemática (webex ou o servizo que determine a consellería) 
 Votacións empregando o chat de webex (ou do servizo similar) e transmisión da información e 

instrucións, así como os debates priorizando o uso da comunicación oral. 
 A sala de profesorado, situada no primeiro andar,  ten lugares asignados e aforo limitado, garantin-

do a distancia de seguridade. Instaláronse mamparas, polo que se poderá comer e beber neste es-
pazo. 

 Habilitouse unha segunda sala de profesorado no andar cero. 
 Máquinas de vending: dúas máquinas, ubicadas en lugar ventilado e con puntos de localización 

para garantir a distancia de seguridade. Debido á modalidade de ensino semipresencial e os 
horarios diferenciados de recreos, non se espera aglomeración de usuarios. En todo caso, o 
profesorado de garda de recreos velará porque se cumpran as normas de seguridade. 

 Inhabilitación do espazo destinado para comer/beber ao mediodía: o antigo espazo denominado 
“comedor” inhabilitouse, por motivos de seguridade. O centro permanecerá pechado ao mediodía. 
Ese espazo é actualmente a Sala de Desinfección de Material. 

 

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 

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

 Vía telemática (webex ou o servizo que determine a consellería) 
 Votacións empregando o chat de webex (ou do servizo similar) e transmisión da información e 

instrucións, así como os debates priorizando o uso da comunicación oral. 

 
 
 
 



XVII Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do 

profesorado e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na 

prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co 

alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

 Formación a través das titorías e do módulo de FOL, na unidade formativa de “prevención de riscos 
laborais”, así coma no de EIE, no marco da planificación da prevención por parte das empresas 

 Información na cartelería e nas pantallas na entrada principal e no hall-usos múltiples 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de 

prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así mesmo, 

en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e 

protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 

 Difusión por medio da web do centro 
 Difusión nas pantallas da entrada principal e da do hall-usos múltiples 
 Colaboración coas autoridades sanitarias na súa programación de charlas sobre educación para a 

saúde 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan 

determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a 

implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente 

designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de 

formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por 

profesor/a—)   

Beli Martínez Martínez: coordinadora da Aula Virtual, encargada de dar de alta a profesorado e alumnado e 
de asesorar ao persoal docente na posta en marcha inicial das aulas. 

Sira Romero Fernández: coordinadora do Plan de Formación, que velará polo fomento da formación neste 
ámbito 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá 

conter aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que 

teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da 

comunidade educativa) 

 Debido á situación provocada pola pandemia da covid-19 e atendendo ao protocolo aprobado pola 
consellería de educación así como á RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a docencia no IES Audiovisual de Vigo 
comezou o 23 de setembro do ano en curso na modalidade semipresencial para toda a nosa oferta 
formativa.  

 
 MEDIDAS ADOPTADAS: A organización desta modalidade vén determinada pola adopción de dú-

as medidas concretas: 
 

◦ PRIMEIRA MEDIDA: semipresencialidade en semanas rotatorias, con carácter xeral: organi-
zamos cada grupo en dous subgrupos, que están asistindo ás clases presenciais en semanas 
rotatorias. O grupo que non asiste ás clases de forma presencial recibe formación online a tra-
vés da aula virtual. Con carácter xeral, priorizanse as competencias de carácter práctico na 
semana presencial e as de carácter teórico, na semana virtual.  

 
◦ SEGUNDA MEDIDA: asistencia de pequenos grupos nas sesións de tarde (en ordinario): nas 

sesións da tarde dos módulos onde son máis necesarios espazos de tamaño reducido (cabinas 
de son, estudos de tv e gravación, etc), a asistencia rotatoria ás clases será en grupos máis 
pequenos, polo que a rotación poderá ter un período máis longo (poderían asistir entre 2 e 6 
alumnos/semana ás clases de tarde dese módulo). Estes módulos teñen tamén docencia en 
horario de mañá, polo que a súa distribución horaria semanal respecta o límite establecido no 
artigo décimo noveno da resolución do 4 de agosto de 2020.  

 
◦ RÉXIME MODULAR: a semipresencialidade lévase a cabo de igual modo cá no réxime ordina-

rio. Para determinados módulos, a docencia poderá organizarse para grupos reducidos, aten-



dendo á petición escrita e fundamentada do profesorado e tras ser estudado pola xefatura de 
estudos de adultos, respectando no seu caso o límite establecido no artigo décimo noveno da 
resolución do 4 de agosto de 2020. A día de hoxe, ningún docente presentou unha proposta 
nese sentido.  

 
◦ DESENVOLVEMENTO DAS CLASES VIRTUAIS: o uso das aulas virtuais é obrigatorio para 

todos os módulos e profesorado (agás no caso de FP a Distancia, para o que se dispón a súa 
plataforma específica). Complementariamente, o profesorado poderá empregar outros recursos 
virtuais, así como planificar videoconferencias durante as clases (transmisión en streaming). 
Esta medida considerouse de adopción voluntaria por parte do profesorado.  

 
◦ CONTROL DO SEGUIMENTO DA DOCENCIA VIRTUAL: permítense diversas metodoloxías 

para levar a cabo o ensino virtual: seguemento das clases en streaming ou control de asisten-
cia virtual por medio de entrega de tarefas e/ou participación nos foros. 

 
◦ DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CONECTIVIDADE DO ALUMNADO: levarase a cabo por 

parte das Titorías a detección de necesidades de conectividade e equipamento informático do 
alumnado. 

 
 O Equipo Directivo do noso centro elaborou instrucións derivadas do documento da Dirección Xe-

ral, e foron trasladadas a modo de presentación a todo o profesorado por correo electrónico antes 
do inicio de curso. 

 Tras a aprobación por parte de Inspección Educativa da adopción do modelo de ensino semipre-
sencial para todos os grupos do centro, elaborouse un novo documento que tamén foi enviado por 
correo electrónico.  

 Complementariamente, tamén antes do inicio das clases, organizáronse reunións presencias de ca-
rácter formativo: 
- O profesorado dividiuse en 3 grupos, para que a formación tivese maior calidade e para garantir 
as normas de seguridade (uns 10 docentes por reunión) 
- Reunión co Director e a Xefa de Estudos para informar sobre normas de seguridade, protocolo 
covid e modalidade semipresencial 
- Reunión coa Secretaria e coa Xefa de Departamento de Imaxe e Son para informar sobre o uso 
seguro de equipamento compartido e protocolo de desinfección de materiais 

 Convocouse un claustro no que se levou a cabo un primeiro seguemento da impartición das aulas 
na modalidade semipresencial. En vindeiros claustros e reunións de departamento abordarase de 
novo o tema. 

 
 

 

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 

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

será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

 Difusión na web do centro 
 Reunións formativas do equipo directivo co profesorado, en pequenos grupos. 
 Presentación do curso co Director, Xefa de Estudos e Titor/a do grupo: información inicial sobre 

semipresencialidade e protocolos de seguridade. 
 Difusión nas aulas virtuais das titorías: información de interese para o alumnado 
 Envío ao servizo de inspección 

 



 

 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 VIGO 
    T  886 111 152 
 

        

PLAN DE CONTINXENCIA CURSO 2020-2021_EAV 
 

1. DATOS DO CENTRO 
 

Código   Denominación 

36024461 IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
 

Enderezo C.P. 

Rúa de Eduardo Cabello, s/n. 36208 

Localidade Concello Provincia 

Vigo  Vigo Pontevedra  

Teléfono Correo electrónico 

886111152 ies.audiovisual.vigo@edu.xunta.gal 

Páxina web https://iesaudiovisualvigo.es/ 

 

2. INTRODUCIÓN 
 
O Plan de Continxencia do IES AUDIOVISUAL DE VIGO ten por finalidade establecer os procesos para o 
reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade 
lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nun 
aula/etapa educativa/centro. 
 

3. ACTUACIÓNS ANTE A APARICIÓN DUN GROMO 
 
 

A) CASOS SOSPEITOSOS DETECTADOS FÓRA DO INSTITUTO: 
 

● Tanto o alumnado coma o persoal do centro deberán realizar diariamente a “Enquisa de 
autoavaliación da Covid-19” publicada na web no centro. En caso de presentar sintomatoloxía 
compatible, deberán: 
 
- Non acudir ao centro escolar 
- Informar ao centro educativo 
- Facer illamento (conforme ás indicacións dos servizos sanitarios) 
- Pórse en contacto co seu consultorio médico nun prazo de 24/48h. Se non consegue 

contactar, deberá chamar ao 881002021 
- En caso de sintomatoloxía grave, deberá chmar ao servixo de urxencias/061 

 
● Non será necesario xustificante médico para xustificar as faltas do alumnado nesta situación (en 

caso de alumnado menor de idade, precisará comprobantes dos proxenitores/titores legais). 

mailto:ies.audiovisual.vigo@edu.xunta.gal
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B) CASOS SOSPEITOSOS DETECTADOS NO INSTITUTO: 
 

● En caso de detectarse algunha persoa con sintomatoloxía compatible coa covid-19, o 
profesorado da aula/espazo onde se atope o estudante, acompañarao ao Espazo Covid. 
 

● Tanto a persoa doente coma o acompañante deberán usar máscara cirúrxica ou outra de nivel 
de protección superior. A persoa acompañante ten á súa disposición máscaras FPP2 en 
conxerxería. Será obrigatorio o uso para ela desa máscara FPP2 –xunto cunha pantalla e bata 
desbotable- no caso de que o estudante estivese exento de empregar máscara por motivos de 
saúde. Tamén disporá das pantallas e das batas en conserxería. 

 
● Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os 

restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo de 
preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ventilación 
adecuada. 

 
● Ao mesmo tempo, avisará -por medio da conserxe- ao membro do equivo covid que estea no 

centro. 
 

● Informarase aos pais/titores legais en caso de menores de idade e á persoa que o estudante 
indique, en caso de ser maior de idade. Estes deberán presentarse no centro educativo a maior 
brevidade posible e levalo ao seu domicilio. Posteriormente deberá chamar ao seu consultorio 
médico (se non é posible, pode contactar no 881002021). En caso necesario, pola gravidade dos 
síntomas, chamarase ao 061 para o seu eventual traslado en ambulancia ao centro sanitario 
indicado polos servizos sanitarios. 

 
● A persoa con sintomatoloxía compatible deberá permanecer illada no seu domicilio, ata dispoñer 

dos resultados das probas diagnósticas (así coma os irmáns escolarizados tamén no centro). 
 

● O instituto informará ao centro de saúde de referencia. 
 
● O centro esperará comunicación por parte do doente respecto á súa recuperación ou o seu 

eventual diagnóstico positivo por covid 19. En tal caso, o director informará ás autoridades 
sanitaria e educativa por medio da plataforma educovid e por vía telefónica (ao inspector de 
educación). 

 
● O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por 

máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa 
valorada por un profesional sanitario.  
 

 
 

C) MANEXO DE CASOS CONFIRMADOS E SEGUEMENTO DOS CONTACTOS: 
 
● No caso da confirmación diagnóstica dun caso de Covid-19 os profesionais sanitarios de 

atención primaria poñeranse en contacto co paciente ou a súa persoa de referencia (pai, nai, 
titor, ...) para informarlle do resultado positivo das probas, realizar o seguimento clínico e facer 
fincapé nas medidas hixiénicas e de illamento.  
 

● Ademais, se as condicións socio-sanitarias o permiten, e o paciente ou a persoa responsable dá 
o seu consentimento, serán incluídos na plataforma TELEA para o seguimento do paciente de 
forma telemática dende o domicilio do paciente.  

 
● A denominada central de seguimento de contactos (CSC) poñerase en contacto coas persoas de 

referencia ou directamente no caso dos alumnos maiores de idade, para a identificación do 
centro de ensino. No caso do persoal docente e non docente, deberán ser identificados como 
profesionais do ámbito educativo e en que centro traballan. 

 
● A CSC enviará ao centro a listaxe de confirmados ao “Equipo COVID”, a través da aplicación 

“EduCovid”, xunto coa solicitude de que lle envíe a listaxe de contactos estreitos do centro 
escolar.  

 



● Para elaborar esta listaxe o Equipo Covid definirá a “Rede de contactos estreitos” de cada 
alumno/a confirmado que incluirá: compañeiros de clase e persoal do centro co que estivese en 
contacto a menos de 2 metros durante polo menos 15 minutos. 

 
● O período a considerar é dende 2 días antes do inicio de síntomas do caso ata o momento en 

que o caso é illado. Nos casos asintomáticos diagnosticados por proba diagnóstica de infección 
activa por SARS-CoV-2 (PDIA), os contactos buscaranse dende 2 días antes da data da 
realización da toma de mostra para o diagnóstico. 

 
● Unha vez definida a rede de contactos polo Equivo Covid, este poñerase en contacto coa 

Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da provincia correspondente, para concretar 
quen son os contactos estreitos.  

 
● A continuación o Equipo Covid enviará a listaxe final de contactos estreitos á CSC, a través da 

aplicación Educa-COVID. Garantirase a confidencialidade profesional acerca da información 
subminitrada. 
 

 
D) ACTUACIÓN DO CSC UNHA VEZ RECIBIDA A INFORMACIÓN DO IES: 

 
● Unha vez recibida a listaxe, a CSC, comunicaranse coas persoas propostas como contactos 

estreitos e realizaralle a enquisa epidemiolóxica, seguimento telefónico e detección de casos 
sospeitosos. O seguimento dos contactos realizarase ata finalizar o período de corentena.  

 
● En determinadas situacións e tras a avaliación do risco, poderán establecerse pautas de 

seguimento específicas ante contactos estreitos que realicen actividades consideradas esenciais. 
Una vez estudados os contactos e establecidas as medidas de corentena para aqueles 
considerados como estreitos, as actividades docentes continuarán de forma normal, extremando 
as medidas de precaución e realizando una vixilancia pasiva do centro.  

 
 

4. ILLAMENTO OU PECHE DE PARTE OU DA TOTALIDADE DO IES 
 
 

● Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro 
educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función 
do número de contactos identificados en cada gromo.  

 
● A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do Grupo de 

Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará en cada caso o número de persoal e 
alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que se comunicará ao Equipo 
Covid do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da información que 
sexa facilitada pola autoridade sanitaria.  

 
● A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou 

varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade.  
 
 
5. PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 
 
 

● A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do ensino 100% online: levarase 
a cabo a través da aula virtual e conforme á metodoloxía empregada xa durante o curso na 
modalidade semipresencial respecto a docencia online.  
 

● O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla de 
equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais 
dificultades da educación realizada por medios telemáticos. Non entanto, esta medida xa se levará a 
cabo desde o inicio de curso debido á adopción do ensino semipresencial no centro. 



● Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá 
adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando 
coincidan co tempo de suspensión. 
 

● Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 
seguintes medidas: 
 
a. DESENVOLVEMENTO DAS CLASES VIRTUAIS: o uso das aulas virtuais é obrigatorio para            

todos os módulos e profesorado (agás no caso de FP a Distancia, para o que se dispón a súa                   
plataforma específica). Complementariamente, o profesorado poderá empregar outros recursos         
virtuais, así como planificar videoconferencias durante as clases (transmisión en streaming).  

 
b. CONTROL DO SEGUIMENTO DA DOCENCIA VIRTUAL: permítense diversas metodoloxías         

para levar a cabo o control de asistencia virtual: entrega de tarefas e/ou participación nos foros                
na aula virtual ou realización de videoconferencias vía webex ou similar. 

 
c. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CONECTIVIDADE DO ALUMNADO: levarase a cabo por           

parte das Titorías a detección de necesidades de conectividade e equipamento informático do             
alumnado. 

 
 

● O profesorado recibiu instrucións e formarción para poder levar a cabo o ensino onlinel, polo menos                
respecto do uso das ferramentas básicas ofrecidas pola aula virtual. 
 

● MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL: finalizado o período de            
peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase unha planificación do retorno a              
actividade presencial. Retomarase a modalidade semipresencial(*), agás no caso en que a situación             
permita a docencia 100% presencial. 
 
(*) Conforme ao Plan de Adaptación á situación Covid-19 do IES Audiovisual de Vigo 2020-21. 



 

 

    PROTOCOLO LIMPEZA ESPAZOS 
 
AULAS SIMPLES (CLASES) 

 
1- MATERIAL: NAS AULAS ESTÁN DISPOÑIBLES UN PANO E UN BOTE DE 

LÍQUIDO DESINFECTANTE PARA LIMPAR O POSTO DO DOCENTE (SILLA, MESA) E 
AS CHAVES DA LUZ.  O EQUIPAMENTO DA AULA COMA ORDENADOR, RATO, 
MANDO DO PROXECTOR E OUTRO TIPO DE MATERIAL DOCENTE, LIMPARASE 
CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO  E UN PANO DE FIBRAS DISPOÑIBLE NA AULA NOS 
PRÓXIMOS DÍAS. 
 

 PANO SIMPLE: LIMPEZA DE MOBILIARIO E CHAVES DA LUZ. CORREAS 
PERSIANAS E MANILLAS XANELAS. MANILLAS DAS PORTAS DE ENTRADA 

 LÍQUIDO DESINFECTANTE BOTE GRANDE: LIMPEZA DE MOBILIARIO E 
CHAVES DA LUZ 

 ALCOHOL ISOPROPÍLICO: CABLES, MANDOS, CONECTORES, ETC 

 GAMUZAS FIBRAS):  LIMPEZA DE PANTALLA 

 AGUA E XABÓN: PANTALLAS  
 
EN TODO O EQUIPAMENTO TÉCNICO E INFORMÁTICO (ESPECIALMENTE AS     
PANTALLAS), NON PODE APLICARSE O LÍQUIDO DIRECTAMENTE. VÉRTESE O LÍQUIDO 
SOBRE UN PANO DE MICROFIBRAS E DESPOIS PROCÉDESE Á LIMPEZA DO MATERIAL 
CON ESTE PANO HÚMEDO (NON MOLLADO) 

 

2- PROTOCOLO: SERÁ O DOCENTE ENTRANTE NA AULA, O QUE DESINFECTE O SEU  

POSTO DE TRABALLO, AS CHAVES DA LUZ E AS MANILLAS  E CORREAS DAS 
XANELAS ANTES DE AIREAR A AULA. 
 

 OCHEGAR Á AULA O/A DOCENTE DISPORÁ DE 5 OU 10 MINUTOS, PARA 
LIMPAR O SEU POSTO DE TRABALLO, E PROCURAR QUE O ALUMNADO 
FAGA O MESMO SE FORA NECESARIO. O ALUMNADO DEBERÁ MERCAR 
FUNDA DE TECLADO E RATÓN. DASE UN TEMPO DE 10 DÍAS PARA QUE O 
FAGAN.  
 

 OS POSTOS DO ALUMNADO, LIMPARANSE POR ELES O PRINCIPIO DE CADA 
XORNADA. EXCEPTO A PANTALLA DO ORDENADOR, QUE SE LIMPARÁ CON 
CADA VOLTA DE TURNO DOS GRUPOS. É DECIR, EN PRINCIPIO UNHA VEZ 
CADA 5 DÍAS LECTIVOS 

 

 EXISTE UNHA EXCEPCIÓN: O ALUMNADO DE MODULAR E ORDINARIO QUE 
COMPARTEN AULA, DEBE LIMPAR O SEU POSTO DE TRABALLO ( MESA, 
CADEIRA, EQUIPO INFORMÁTICO, ETC) TÓDOLOS DÍAS ANTES DE 



 

 

COMENZAR AS CLASES, INCLUINDO O MONITOR DO EQUIPO INFORMÁTICO 
(LÍQUIDO DE PANTALLAS E GAMUZA DE PANTALLA). ORDINARIO POLA 
MAÑA E MODULAR POLA TARDE 

 

 O ALUMNADO DEBE OCUPAR SEMPRE O MESMO POSTO NA AULA. NO 
CASO DAS AULAS COMPARTIDAS CON MODULAR, DEBEN NUMERARSE OS 
POSTOS, ASIGNÁNDOLLE AO NÚMERO O NOME DO ALUMNO/A QUE  O 
OCUPA 

 
 

AULAS TALLER  
 
 

1- AULAS TALLER: CONTROL DE TV. CONTROL DE SONIDO DE TV. GRAVACIÓNS 

MUSICAIS. CONTROL DE RADIO E PECEIRA. TEATRO. PLATÓ DE FOTOGRAFÍA. 
SALAS DE POSPRODUCIÓN DE SON. SALA CORRECCIÓN DE COR. 
ELECTROACÚSTICA. 
 

2- PROTOCOLO: É AQUÍ O PROPIO DOCENTE O RESPONSABLE DA LIMPEZA DO 

MOBILIARIO DO EQUIPAMENTO E DO ESPAZO. COMO MATERIAL DE LIMPEZA, 
TEN O MESMO MATERIAL QUE AS AULAS. DÉBESE DESINFECTAR ANTES DE 
CADA CLASE, TÓDOLOS DÍAS QUE SE UTILICE. NO ESPAZO DE PLATÓ DE TV E 
TEATRO, O DOCENTE PODERÁ TER AXUDA DE ALUMNO/A PARA REALIZAR ESTA 
LIMPEZA 
 

3- MATERIAL: NOS TALLERES  ESTÁ DISPOÑIBLE LÍQUIDO DESINFECTANTE PARA 

MOBÉIS E OUTRAS SUPERFICIES ( MESAS DE SON, MESA DE CONTROL DE 
REALIZACIÓN, ETC). , ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA O EQUIPAMENTO 
ADEMAIS DISTO, EXISTE MATERIAL ESPECÍFICO PARA LIMPEZA DE  MATERIAL 
ESPECIALMENTE DELICADO  ( BASTONCILLOS, TOALLITAS, ALCOHOL ETC). 
 

AULAS ESPECIAIS  
 

 
1- AULAS ESPECIAIS: CABINAS DE SON, CABINAS DE IMAXE. CADA CABINA 

DÉBESE ASIGNAR A UN ALUMNO/A NOS SEUS POSTOS DE ROTACIÓN. 
LEMBREMOS QUE ESTES ESPAZOS COMPÁRTENSE POR VARIOS MÓDULOS. 
O NOME DOS ALUMNOS QUE UTILICEN AS CABINAS, DEBEN FIGURAR NAS 
POSTAS DAS MESMAS 

 
2- MATERIAL: KIT DE LIMPIEZA PARA MOBIIARIO E QUIPAMENTO 

INFORMÁTICO E TÉCNICO ( BAYETA PARA MOBILIARIO E LÍQUIDO 
DESINFECTANTE,ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA EQUIPAMENTO DELICADO, 
ETC) 



 

 

 
3- PROTOCOLO: O ALUMNADO É O ENCARREGADO DA LIMPEZA DE CADA 

CABINA Ó CHEGAR A AULA CADA DÍA. DÉBESE LIMPAR CADA CABINA A 
DIARIO E DE XEITO COMPLETO, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS TÉCNICOS 
E INFORMÁTICOS O DOCENTE É RESPONSABLE DE QUE O ALUMNADO 
FAGA ESTA TARE 
 
 

ALMACÉNS 
 
 

1- ALMACÉNS: ALMACÉN DE SON, DE IMAXE, DE ILUMINACIÓN 

 

2- MATERIAL:  O MATERIAL  DE LIMPEZADE QUE DISPÓN ESTES 

ALMACÉNS, É MAIS ESPECÍFICO. TEMOS O MATERIAL COMÚN A TÓDALAS 
AULAS E TALLERES ANTERIORES, MAIS O MATERIAL ESPECÍFICO DE 
LIMPEZA PARA OS EQUIPAMENTOS TÉCNICOS: TOALLITAS PARA 
CÁMARAS, PALOS LIMPEZA DE SENSOR,  AIRE COMPRIMIDO, ETC. 

 

3- PROTOCOLO: O DOCENTE É O ENCARGADO DE LIMPAR O POSTO DE 

SUPERVISIÓN DO ALMACÉN SE O UTILIZA ( MESA, CADEIRA, MESA DE 
PREPARACIÓN DE MATERIAL, ETC).DEBE LIMPIALO Ó ENTRAR NO 
ALMACEN, NON DESPOIS 

 

 LIMPEZA DE MATERIAL TÉCNICO: O MATERIAL TÉCNICO, DEBE 
LIMPARSE COS PRODUCTOS ADECUADOS PARA ELO ANTES DE 
COMENZAR AS CLASES ( CÁMARAS, MICROS, ETC) 

 O DOCENTE OCÚPASE DE ABRIR OS ALMACÉNS E ASIGNAR A UN 
MEMBRO DE CADA GRUPO OU UN ALUMNO/A ( SE A PRÁCTICA É 
INDIVIDUAL), A RECOLLIDA DE MATERIAL NUNHA CAIXA 

 CON ESA CAIXA, OS ALUMNO/AS ASIGNADOS, DIRÍXENSE Á AULA DE 
DESEINFECCIÓN (ANTIGA CAFETERÍA). NESTE ESPAZO PROCÉDESE A 
LIMPEZA DO MATERIAL ANTES DE SER UTILIZADO 

 ESTE ESPAZO DISPÓN DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA AXEITADO 
PARA CADA EQUIPO 

 TAMÉN DÉBENSE LIMPAR OS POSTOS DE LIMPEZA ANTES DE 
COMENZAR A TAREA 

 O DOCENTE DEBE SUPERVISAR ESTE PROCESO DE LIMPEZA 
 

 
 
 

 
 

 



AULA TIPO (22 asentos con distancia de 1,5m) 

EAV – ANEXO PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19 
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Anexo CHECKLIST PARA LIMPEZA DE BAÑOS E 
OUTROS ESPAZOS 

 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 
VIGO 
    T  886 111 152 

      

DATA HORA NOME/SINATURA 



Anexo CHECKLIST PARA CONTROL DA 
VENTILACIÓN NAS AULAS 

      
 

    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 
VIGO 
    T  886 111 152 

DATA HORA E DURACIÓN  
(Polo menos 2 ventás entre 

abertas)

NOME/SINATURA 
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PLAN DE ENSINO 
VIRTUAL 



 

 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 VIGO 
    T  886 111 152 
 

       

 

 

MEDIDAS E PROCEDEMENTOS ESPECÍFICOS NO 
CASO DE SITUACIÓNS QUE ACTIVEN O PLAN 
DE ENSINO VIRTUAL ANTE A COVID-19. 

 

Este plan elabórase conforme á seguinte normativa: 

- Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de Educación e 
Formación Profesional pola que se aproba o Plan de 
Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no 
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario 
sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o curso 2020-2021 

- Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración 
de horarios nos centros docentes sostidos con fondos 
públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 
2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en 
períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia 
da pandemia da Covid-19. 

 

 

 

 

 



HORARIOS ESPELLO 
 

 

- Introdución: 

o Descríbense a continuación os horarios do centro que 
permiten o desenvolvemento de ensino a distancia en 
períodos de peche de aulas ou centros como 
consecuencia da pandemia da Covid-19. 

 

- Características: 

o Mantéñense os horarios establecidos ao inicio de curso, 
establecendo o horario no que o alumnado traballará na 
aula virtual. O resto do horario será adicado á docencia 
online por medio de video conferencias. 

o Dada a modalidade semipresencial na que se imparten 
as clases no noso centro desde o inicio do presente 
curso, tanto alumnado como profesorado teñen xa 
acceso ás aulas virtuais e adestramento suficiente na 
docencia/aprendizaxe online, xa que o ensino é virtual 
ou presencial en períodos semanais rotatorios. 



1º IMAXE ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
09:00  LUM FOL LUM TIF PCA 

09:50 LUM 
AV: 10:00-10:40 

FOL 
AV: 10:00-10:40 

LUM 
AV: 10:00-10:40 

TIF 
AV: 10:30-10:40 

PCA 
AV: 10:00-10:40 

10:40  CI LUM PCA TIF 
AV: 10:40-11:30 

LUM 

11:30 recreo 

12:00 CI 
AV: 12:40-12:50 

LUM 
AV: 12:10-12:50 

PCA 
AV: 12:40-12:50 

FOL 
AV: 12:30-12:50 

LUM 
AV: 12:10-12:50 

12:50  CI 
AV: 12:50-13:40 

CI PCA 
AV: 12:50-13:40 

TIA TIA 

13:40 FOL 
AV: 14:10-14:30 

CI 
AV: 13:50-14:30 

TIF 
AV: 14:10-14:30 

TIA 
AV: 13:50-14:30 

TIA 
AV: 13:50-14:30 

 mediodía 

16:30 TIA TIF    
17:20 TIA 

AV: 18:00-18:10 

TIF 
AV: 18:00-18:10 

   

18:10 TIA 
AV: 18:10-19:00 

TIF 
AV: 18:10-19:00 

   

 *AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

 Módulo Profesor Horas 

TIA - Toma da Imaxe Audiovisual Clara Llinàs 7 

TIF - Toma Fotográfica Fran Herbello 7 

CI - Control da iluminación Alicia Valiño 5 

PCA - Planificación de Cámara en audiovisuais Alicia Valiño 5 

FOL - Formación e Orientación Laboral Marta Bendaña 4 

LUM - Luminotecnia Mario Fernández 8 

Titora 1º imaxe Clara Llinàs 
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2º IMAXE ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00 GERA EMP 
AV: 09:30-09:50 

PRI EMP TFD 

09:50 GERA 
AV: 10:30-10:40 

PRF PRI 
AV: 10:30-10:40 

EMP 
AV: 10:00-10:40 

TFD 
AV: 10:00-10:40 

10:40  GERA 
AV: 10:40-11:30 

PRF 
AV: 11:20-11:30 

PRI 
AV: 10:40-11:30 

PRF PRF 

11:30 TFD PRF 
AV: 11:30-12:20 

TFD 
AV: 12:00-12:20 

PRF 
AV: 11:40-12:20 

PRF 
AV: 11:40-12:20 

12:20 recreo 

12:50 TFD 
AV: 13:30-13:40 

GERA PFF TFD PFF 

13:40 TFD 
AV: 13:40-14:30 

GERA 
AV: 13:50-14:30 

PFF 
AV: 13:50-14:30 

TFD 
AV: 13:50-14:30 

PFF 
AV: 13:50-14:30 

 mediodía 

16:30   GERA PRI  
17:20   GERA 

AV: 18:00-18:10 
PRI 
AV: 18:00-18:10 

  

18:10   GERA 
AV: 18:10-19:00 

PRI 
AV: 18:10-19:00 

 

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

PRI - Proxectos de Iluminación Arturo Bermejo 6 

GERA - Gravación e edición de reportaxes audiovisuais Laura Miragaya 8 

PRF - Proxectos fotográficos Nuria Tobío 7 

PFF - Procesos finais fotográficos Isabel Martínez 4 

Empresa e iniciativa emprendedora Teresa González 3 

TFD - Tratamento fotográfico dixital Fran Herbello 8 

Titor 2º Imaxe Fran Herbello 
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1º PRODUCIÓN ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00  PPE MTAEP PPA PPA PPA 

09:50 PPE 
AV: 10:30-10:40 

MTAEP 
AV: 10:00-10:40 

PPA 
AV: 10:30-10:40 

PPA 
AV: 10:00-10:40 

PPA 
AV: 10:00-10:40 

10:40  PPE 
AV: 10:40-11:30 

FOL PPA 
AV: 10:40-11:30 

MTAEP FOL 

11:30 recreo 

12:00 REAE FOL 
AV: 12:10-12:50 

MTAEP MTAEP 
AV: 12:10-12:50 

FOL 
AV: 12:10-12:50 

12:50  REAE 
AV: 13:30-13:40 

REAE MTAEP 
AV: 13:30-13:40 

REAE PPE 

13:40 REAE 
AV: 13:40-14:30 

REAE 
AV: 13:50-14:30 

MTAEP 
AV: 13:40-14:30 

REAE 
AV: 13:50-14:30 

PPE 
AV: 13:50-14:30 

 mediodía 

16:30 PPA PPE    
17:20 PPA 

AV: 18:00-18:10 
PPE 
AV: 18:00-18:10 

   

18:10 PPA 
AV: 18:10-19:00 

PPE 
AV: 18:10-19:00 

   

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

REAE - Recursos Expresivos Audiovisuais e Escénicos Teresa Barberena 7 

PPA - Planificación de proxectos audiovisuais Nuria Tobío 10 

PPEE - Planificación de espectáculos e eventos Eva Alonso 8 

FOL - Formación e orientacion laboral Marta Bendaña 4 

MTAEP - Medios técnicos audiovisuais Mario Fernández 7 

Titor 1º Produción Mario Fernández 
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2º PRODUCIÓN ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00  XPCVM APAE XPEE APAE APAE 

09:50 XPCVM 
AV: 10:00-10:40 

APAE 
AV: 10:00-10:40 

XPEE 
AV: 10:30-10:40 

APAE 
AV: 10:00-10:40 

APAE 
AV: 10:00-10:40 

10:40  APAE EMP XPEE 
AV: 10:40-11:30 

XPCVM XPCVM 

11:30 APAE 

AV: 11:40-12:20 

EMP 
AV: 11:40-12:20 

EMP 
AV: 12:00-12:20 

XPCVM 
AV: 11:40-12:20 

XPCVM 
AV: 11:40-12:20 

12:20 recreo 

12:50 XPTR XPTR APAE XPTR XPTR 

13:40 XPTR 

AV: 13:50-14:30 

XPTR 

AV: 13:50-14:30 

APAE 

AV: 13:50-14:30 

XPTR 

AV: 13:50-14:30 

XPTR 

AV: 13:50-14:30 

 mediodía 

16:30   XPCVM XPEE  
17:20   XPCVM 

AV: 18:00-18:10 

XPEE 

AV: 18:00-18:10 

 

18:10   XPCVM 

AV: 18:10-19:00 

XPEE 

AV: 18:10-19:00 

 

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

APAE - Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos Coté Vázquez 10 

XPEE - Xestión de proxectos de espectáculos Eva Alonso 6 

XPCVM - Xestión de proxectos de cine video e multimedia Teresa Barberena 9 

Empresa e iniciativa emprendedora Teresa González 3 

XPTR - Proxectos de television e radio Luisa Peláez 8 

Titora 2º Produción Teresa Barberena 



 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 VIGO 
    T  886 111 152 
 

       

 

1º REALIZACIÓN ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00  MTAER PLREE MTAER MTAER 
AV: 09:30-09:50 

MTAER 

09:50 MTAER 
AV: 10:00-10:40 

PLREE 
AV: 10:30-10:40 

MTAER 
AV: 10:00-10:40 

PLMPPA MTAER 
AV: 10:00-10:40 

10:40  PLTV PLREE 
AV: 10:40-11:30 

FOL PLMPPA 
AV: 10:50-11:30 

PLTV 

11:30 recreo 

12:00 PLTV 
AV: 12:10-12:50 

PLRCV FOL 
AV: 12:10-12:50 

PLREE PLTV 
AV: 12:10-12:50 

12:50  PLMPPA PLRCV 
AV: 13:30-13:40 

PLTV PLREE 

AV: 13:30-13:40 

FOL 

13:40  PLMPPA 
AV: 13:50-14:30 

PLRCV 
AV: 13:40-14:30 

PLTV 
AV: 13:50-14:30 

PLREE 

AV: 13:40-14:30 

FOL 
AV: 13:50-14:30 

 mediodía 

16:30 PLRCV PLMPPA    
17:20 PLRCV 

AV: 18:00-18:10 
PLMPPA 
AV: 18:00-18:10 

   

18:10 PLRCV 

AV: 18:10-19:00 

PLMPPA 
AV: 18:10-19:00 

   

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

PLMPPA - Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais Mónica Cortés 7 

PLRCV - Planificación da realización en cine e vídeo Arturo Bermejo 6 

FOL - Formación e orientación laboral Marta Bendaña 4 

PLTV - Planificación  de realización en televisión Mónica Camba 6 

PLREE - Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos Alicia Valiño 6 

MTAER - Medios técnicos audiovisuais e escénicos Sira Romero 7 

Titora 1º Realización Mónica Camba 



 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 VIGO 
    T  886 111 152 
 

       

 

2º REALIZACIÓN ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00  PRTV PRCV PREE PREE PREE 

09:50 PRTV 
AV: 10:30-10:40 

PRCV 
AV: 10:30-10:40 

PREE 
AV: 10:00-10:40 

PREE 
AV: 10:00-10:40 

PREE 
AV: 10:00-10:40 

10:40  PRTV 
AV: 10:40-11:30 

PRCV 
AV: 10:40-11:30 

PRCV PRCV PRTV 

11:30 EMP 
AV: 12:00-12:20 

RMPPA PRCV 
AV: 12:10-12:20 

PRCV 
AV: 12:10-12:20 

PRTV 
AV: 11:40-12:20 

12:20 recreo 

12:50 PREE RMPPA 
AV: 13:30-13:40 

PRCV 
AV: 12:50-13:40 

PRCV 
AV: 12:50-13:40 

RMPPA 

13:40 PREE 
AV: 13:50-14:30 

RMPPA 
AV: 13:40-14:30 

EMP 
AV: 14:10-14:30 

EMP 
AV: 14:10-14:30 

RMPPA 
AV: 13:50-14:30 

 mediodía 

16:30   PRTV RMPPA  
17:20   PRTV 

AV: 18:00-18:10 
RMPPA 
AV: 18:00-18:10 

 

18:10   PRTV 
AV: 18:10-19:00 

RMPPA 
AV: 18:10-19:00 

 

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

PREE - Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos Xosel Díez 8 

RMPPA - Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais Paula Regueira 8 

PRTV - Procesos de realización en televisión Luisa Peláez 8 

Empresa e iniciativa emprendedora Marta Bendaña 3 

PRCV - Procesos de realización en cine e vídeo Sira Romero 9 

Titora 2º Realización Luisa Peláez 

 

 



 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 VIGO 
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1º SON ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00  CES ISS ISS SPA PLPS 

09:50 CES 
AV: 10:00-10:40 

ISS 
AV: 10:30-10:40 

ISS 
AV: 10:00-10:40 

SPA 
AV: 10:30-10:40 

PLPS 
AV: 10:00-10:40 

10:40  FOL ISS 
AV: 10:40-11:30 

CES SPA 
AV: 10:40-11:30 

SPA 

11:30 recreo 

12:00 FOL 
AV: 12:10-12:50 

CES 
AV: 12:30-12:50 

CES 
AV: 12:10-12:50 

EA SPA 
AV: 12:10-12:50 

12:50  PLPS SPA EA EA 
AV: 13:30-13:40 

FOL 

13:40  PLPS 
AV: 13:50-14:30 

SPA 
AV: 13:50-14:30 

EA 
AV: 13:50-14:30 

EA 
AV: 13:40-14:30 

FOL 
AV: 13:50-14:30 

 mediodía 

16:30 ISS  SPA   
17:20 ISS 

AV: 18:00-18:10 
 SPA 

AV: 18:00-18:10 
  

18:10 ISS 
AV: 18:10-19:00 

 SPA 
AV: 18:10-19:00 

  

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

EA - Electroacústica  Luis Martín 5 

ISS – Instalacións de Son  Luis Martín 8 

FOL – Formación e orientación laboral Miguel Anxo Fernández 4 

SPA – Son para audiovisuais Clara Llinàs 10 

CES - Comunicación e expresión sonora Coté Vázquez 5 

PLPS- Planificación de proxectos de son Mario Fernández 4 

Titora 1º Son Coté Vázquez 

 

 



 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 VIGO 
    T  886 111 152 
 

       

 

 2º SON ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00  PPS ASS PPS PPS GE 

09:50 PPS 
AV: 10:00-10:40 

ASS 

AV: 10:00-10:40 

PPS 
AV: 10:00-10:40 

PPS 
AV: 10:30-10:40 

GE 
AV: 10:00-10:40 

10:40  CSD EMP GE PPS 
AV: 10:40-11:30 

PPS 

11:30 CSD 
AV: 12:10-12:20 

EMP 
AV: 11:40-12:20 

GE 
AV: 11:40-12:20 

GE PPS 
AV: 12:10-12:20 

12:20 recreo 

12:50 CSD 
AV: 12:50-13:40 

CSD ASS GE 
AV: 13:30-13:40 

PPS 
AV: 12:50-13:40 

13:40 EMP 
AV: 14:10-14:30 

CSD 

AV: 13:50-14:30 

ASS 
AV: 13:50-14:30 

GE 
AV: 13:40-14:30 

ASS 
AV: 14:10-14:30 

 mediodía 

16:30  GE  CSD  
17:20  GE 

AV: 18:00-18:10 
 CSD 

AV: 18:00-18:10 

 

18:10  GE 
AV: 18:10-19:00 

 CSD 

AV: 18:10-19:00 

 

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

PPS – Posprodución de Son Héctor Paz 10 

ASS – Axustes de sistemas de sonorización Arturo Bermejo 5 

Empresa  e iniciativa emprendedora Miguel Anxo Fernández 3 

CSD – Control de son en directo Ricardo Spencer 8 

GE – Gravacíons musicais en estudio Mónica Camba 10 

Titor 2º Son Ricardo Spencer 

 



 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
    Eduardo Cabello s/n   36208 VIGO 
    T  886 111 152 
 

       

 

1º VDJ ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00  PRSVDJ TEID TEID ISMS ISMS 

09:50 PRSVDJ 
AV: 10:30-10:40 

TEID 
AV: 10:00-10:40 

TEID 
AV: 10:00-10:40 

ISMS 
AV: 10:00-10:40 

ISMS 
AV: 10:00-10:40 

10:40  PRSVDJ 
AV: 10:40-11:30 

PRSVDJ ISMS PRSVDJ TEID 

11:30 recreo 

12:00 CGS PRSVDJ 
AV: 12:10-12:50 

ISMS 
AV: 12:10-12:50 

PRSVDJ 

AV: 12:10-12:50 

TEID 
AV: 12:10-12:50 

12:50  CGS 
AV: 13:30-13:40 

ISMS FOL CGS FOL 

13:40  CGS 
AV: 13:40-14:30 

ISMS 
AV: 13:50-14:30 

FOL 
AV: 13:50-14:30 

CGS 

AV: 13:50-14:30 

FOL 
AV: 13:50-14:30 

 mediodía 

16:30 TEID CGS    
17:20 TEID 

AV: 18:00-18:10 
CGS 

AV: 18:00-18:10 

   

18:10 TEID 
AV: 18:10-19:00 

CGS 
AV: 18:10-19:00 

   

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

TEID - Toma e edición dixital de imaxe Paula Regueira 9  

ISMS - Instalación e montaxe de equipamentos de son Luis Martín 8 

FOL - Formación e orientación laboral Xosel Díez 4 

PRSVDJ- Preparación de sesións de vídeo disc-jockey Xosel Díez 7 

CGS - Captación e gravación de son Héctor Paz 8 

Titor 1º VideoDJ Héctor Paz 

 

 



 
    IES AUDIOVISUAL DE VIGO 
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2º VDJ ORDINARIO 2020/2021 

Ensino distancia 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00  AMV AVV AMV EMP AVV 

09:50 AMV AVV 
AV: 10:00-10:40 

AMV 
AV: 10:30-10:40 

EMP 
AV: 10:30-10:40 

AVV 
AV: 10:00-10:40 

10:40  AMV 
AV: 11:00-11:30 

AMV AMV 
AV: 10:40-11:30 

EMP 
AV: 10:40-11:30 

AMV 
AV: 11:10-11:30 

11:30 AMV 
AV: 11:30-12:20 

AMV AVV CEMS CEMS 

12:20 recreo 

12:50 AVV AMV 
AV: 13:10-13:40 

AVV 
AV: 13:30-13:40 

CEMS 
AV: 13:30-13:40 

CEMS 
AV: 13:30-13:40 

13:40 AVV 
AV: 13:50-14:30 

AMV 
AV: 13:40-14:30 

AVV 
AV: 13:40-14:30 

CEMS 
AV: 13:40-14:30 

CEMS 
AV: 13:40-14:30 

 mediodía 

16:30   CEMS AVV  
17:20   CEMS 

AV: 18:00-18:10 

AVV 
AV: 18:00-18:10 

 

18:10   CEMS 
AV: 18:10-19:00 

AVV 
AV: 18:10-19:00 

 

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

Módulo Profesor Horas 

AMV - Animación musical en vivo Isabel Martínez 12 

CEMS - Control, edición e mestura de son Ricardo Spencer 9 

AVV - Animación visual en vivo Sara Pequeño 12 

Empresa e iniciativa emprendedora Marta Bendaña 3 

Titora 2º VideoDJ Isabel Martínez 

 

 

 



HORARIO PRODUCIÓN MODULAR 2020/2021 

Ensino distancia 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

16:30 
17:20      
17:20 
18:10 APAE APAE 

AV: 17:50-18:10 
APAE APAE  

18:10 
19:00 APAE 

AV: 18:20-19:00 
EMP APAE 

AV: 18:20-19:00 
APAE 
AV: 18:20-19:00 

 

      
19:20 
20:10 XPTR EMP 

AV: 19:30-20:10 
XPTR XPTR 

AV: 19:50-20:10 
 

20:10 
21:00 XPTR 

AV: 20:20-21:00 
 XPTR 

AV: 20:20-21:00 
  

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

 

Módulo Profesor Horas 

APAE - Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos María Salgueiro  7 

EMP - Empresa e iniciativa emprendedora Xacobe González 2 

XPTR - Proxectos de television e radio Sergio Frade 5 

Titora Produción modular María Salgueiro 

 



HORARIO REALIZACIÓN MODULAR 2020/2021 

Ensino distancia 
 

 LUNS 
 

MARTES 
 

MÉRCORES XOVES 
 

VENRES 
 

16:30 
17:20      
17:20 
18:10 MTAER PLTV MTAER MTAER PLTV 

18:10 
19:00 MTAER 

AV: 18:50-19:00 
PLTV 

AV: 18:50-19:00 

MTAER 
AV: 18:20-19:00 

MTAER 
AV: 18:20-19:00 

PLTV 
AV: 18:50-19:00 

      
19:20 
20:10 MTAER 

AV: 19:20-20:10 
PLTV 

AV: 19:20-20:10 

PRTV PRTV PLTV 
AV: 19:20-20:10 

20:10 
21:00 EMP  PRTV 

AV: 20:20-21:00 
PRTV 
AV: 20:50-21:00 

 

21:00 
21:50 EMP 

AV: 21:10-21:50 
  PRTV 

AV: 21:00-21:50 
 

*AV – aula virtual (tarefas alumnado na aula virtual) 

 

Módulo Profesor Horas 

PLTV - Planificación  de realización en televisión Sergio Frade 6 

MTAER - Medios técnicos audiovisuais e escénicos Xacobe González 7 

PRTV - Procesos de realización en televisión Roberto Pérez 5 

EMP - Empresa e iniciativa emprendedora Xacobe González 2 

Titor Realización modular Sergio Frade 

 



SON DISTANCIA 2020/2021  TITORÍAS COLECTIVAS 

 LUNS 
 

MARTES 
 

MÉRCORES XOVES 
 

VENRES 
 

16:30 
17:20 FOL    CSD 
17:20 
18:10 SPA  ISS PPS CSD 

18:10 
19:00 SPA  ISS PPS EMP 

   Recreo   
19:20 
20:10 SPA  PLPS GE ASS 

20:10 
21:00 CES  EA GE  

21:00 
21:50 CES  EA   

 

Módulo Profesor Horas Aula 

EA - Electroacústica Xacobe González  2 2º Son 

ISS – Instalacións de Son  Ignacio Lomba 2 2º Son 

FOL – Formación e orientación laboral Teresa González 1 2º Son 

SPA – Son para audiovisuais Roberto Pérez 3 2º Son 

CES - Comunicación e expresión sonora María Salgueiro 2 2º Son 

PLPS- Planificación de proxectos de son María Salgueiro 1 2º Son 

PPS – Posprodución de Son Sergio Frade 2 1º Son 

ASS – Axustes de sistemas de sonorización Xacobe González  1 1º Son 

EMP - Empresa  e iniciativa emprendedora Roberto Pérez 1 1º Son 

CSD – Control de son en directo Ignacio Lomba 2 1º Son 

GE – Gravacións musicais en estudio Ignacio Lomba 2 1º Son 

Titor Son Distancia Roberto Pérez  
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Plan elaborado polas xefaturas de estudos dos réximes 

ordinario e de adultos , aprobado polo director do centro e 

remitido ao servizo de Inspección o 13 de novembro de 2020. 

 

Asina, en Vigo a 12 de novembro de 2020: 

 

Asina Miguel Anxo Fernández Riveiro, Director. 
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