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1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

36014611 CEIP A LAMA 

 

Enderezo C.P. 

AVDA. DO CONCELLO, 24 36830 

Localidade Concello Provincia 

A LAMA A LAMA PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

886159065 ceip.alama@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipalama/ 
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Id. 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) 

886159065 

Membro 1 Rafael Sánchez-Agustino Rodríguez Cargo Director 

Tarefas asignadas 
• Coordinar equipo COVID 
• Responder ás continxencias 
• Velar pola adquisición de material preciso 

Membro 2 José Antonio González Couto Cargo Mestre EF 

Tarefas asignadas 

• Seguimento do cumprimento do protocolo 
• Colaborar co Equipo Directivo e Claustro para pór en funcionamento as 

medidas 
• Ter contacto cos axentes que interveñan nas distintas circunstancias que 

sobreveñan 

Membro 3 Lucía Galván Fernández Cargo Mestra PT 

Tarefas asignadas 

• Seguimento do cumprimento do protocolo 
• Colaborar co Equipo Directivo e Claustro para pór en funcionamento as 

medidas 
• Ter contacto cos axentes que interveñan nas distintas circunstancias que 

sobreveñan 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro A Lama Teléfono 986768230 

Contacto Dr. Miguel Rionegro / Dra. Esther Rodríguez  

 

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

Aula número 17, entre as aulas de Relixión e 3º e 4º de primaria. 
 

- 35 m2 
- inclúe papeleira con tapa e pedal 
- boa ventilación 
- máscaras de reposición 
- xel hidroalcohólico 
- panos desbotables  
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5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 

Educación Infantil 27 

4º de EI 6 

5º de EI 12 

6º de EI 9 

Educación Primaria 51 

1º de EP 9 

2º de EP 7 

3º de EP 6 

4º de EP 9 

5º de EP 8 

6º de EP 12 

 

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

 19 

 

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

 

 

Etapa Primaria Nivel 1º e 2º Grupo A 

Aula 1º e 2º Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa Primaria Nivel 1º e 2º Grupo A 

Aula 3º e 4º Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa Primaria Nivel 3º e 4º Grupo A 

Aula 5º e 6º Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa Infantil Nivel 5º e 6º Grupo A 

Aula 4º e 5º Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa Infantil Nivel 4º e 5º Grupo A 

Aula 5º e 6º Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado  
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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) 

- Emprego de máscara 
- Distancia entre pupitres a máxima que permita o espazo, nunca menos de 1,5 metros 
- Emprego de material individual do alumno 
- Papeleira con tapa 
- Ventilación do espazo 
- Disposición de Xel Hidroalcohólico 
- Disposición de produtos desinfectantes para que empreguen os docentes 
- Diminución ao máximo do traslado de material da casa á escola e da escola á casa 
- Evitar ao mínimo os desprazamentos dentro da escola 
- Posto de traballo e no comedor fixo 
- Estanquidade do grupo estable de convivencia 
- Creación de grupos colaborativos en educación infantil 
- Organización dos espazos de recreo para evitar que os grupos estables coincidan no mesmo 

espazo 
- Organización dos aseos para o emprego dun determinado grupo de convivencia 

 

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

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

comunicar incidencia e ausencias) 

O teléfono 886 15 90 65, que é o teléfono da escola e estará desviado ao móbil do director e  coordinador 
do equipo. 

 

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

O profesorado titor levará rexistro de faltas do alumnado anotando de xeito diferenciado aquelas que 
poidan vir derivadas por síntomas compatibles con COVID, por mor das implicacións legais que ante un 
posible absentismo escolar poidan ter os xustificantes. 
 
O equipo directivo rexistrará as faltas do profesorado como de costume empregando o Anexo V da orde 
de Permisos e Licenzas, e recollerá de xeito independente aquelas que foran xustificadas por síntomas 
compatibles con COVID. 

 

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

Chamando ao número de teléfono da Xefatura Territorial de Sanidade e Educación, e deixando 
constancia tamén a través do correo electrónico. 
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Id. 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) 

 

 

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) 

Non temos problemas de distancias polo tamaño das aulas e o número de alumnos por aula. 

 

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) 

Os espazos de PT, AL e Departamento de Orientación limitaranse a 1 alumno e un mestre ao mesmo 
tempo. 
 
Ao terminar o traballo con cada alumno desinfectarase o posto de traballo empregando e de ser o caso 
os materiais que non se puideran individualizar. 
 
O modelo de cuestionario de Avaliación que empregaremos será o que figura como Anexo IX no 
Protocolo de Adaptación ao Contexto COVID19. 

 

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

Serán telefónicas sempre que non sexa imprescindible citalos no centro.  
 
Nese particular faranse fóra do horario lectivo e coas normas establecidas para o acceso ao centro: 
máscara obrigatoria, distancia entre os asistentes á reunión de 1,5m mínimo, emprego de solución 
hidroalcohólica antes á entrada do centro, limitación da duración da reunión a un máximo de 15’. 

 

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

A canle de información coas familias será a páxina Web do centro, as listas de difusión e a App Abalar 
Móbil para información xeral que non comprometa a Protección de datos. 
 
Para tratar temas que comprometan a Protección de Datos será o teléfono. 
 
Cos provedores, persoal do concello e visitantes empregarase o teléfono.  
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17. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara será obrigatorio para todo o persoal do centro e alumnado a partir de 1º de primaria, 
sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico, durante toda a xornada lectiva e en todos 
os espazos. 
 
Os alumnos deberán traer ademais unha de reposto e o centro contará tamén con existencias para paliar 
continxencias. 
 
Recoméndase o uso para o alumnado e infantil. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O Plan publicarase na Páxina Web do centro e tamén se difundirá polas listas de difusión. 
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Id. 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) 

O persoal de limpeza que acuda durante a xornada lectiva deberá realizar a primeira limpeza dos baños 
do día, así como a limpeza diaria dos espazos administrativos comúns e acceso principal ao centro. 
 
Prestará especial atención a pomos das portas e aos aseos e lavabos, pasamáns, perchas, mesas, billas  
e elementos das cisternas. 
 
Levará o control do xabón, panos desbotables, papel hixiénico e o reporá cando se precise. 
 
Tamén vixiará a limpeza das papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de 
evitar calquera contacto accidental. 

 

 

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) 

Unha persoa durante a mañá, de 11:00 horas ate as 13:30. 
 
O resto do persoal de limpeza pola tarde a partir das 16:30. 

 

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

O persoal de limpeza contará co vestiario e material de protección que lle facilite o Concello. 
 
O emprego de máscara é obrigatorio en todo momento. O uso de luvas limitado ao momento de utilizar 
sustancias abrasivas. 
 
Para a desinfección empregarase a disolución axeitada de lixivia ou desinfectantes con actividade 
virucida. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Na porta de cada aseo figurará un táboa con data, hora e persoa que realizou a limpeza do mesmo. 

 

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

Na mesa do profesora haberá unha folla de control para cada sesión na que se anotará a ventilación 
realizada que será de 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases e 
sempre que sexa posible entre clases. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Os residuos que se recollan serán depositados nos contedores que se atopan na entrada do centro 
educativo destinados á fracción resto. 
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Id. Material de protección 

 

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

- Dispensadores de Xel Hidroalcóholico en cada aula, nas entradas e nos distintos espazos. 
- Reservas de Xel Hidroalcohólico para repoñer nos dispensadores. 
- Panos desbotables con cada Dispensador de Xel Hidroalcohólico. 
- Papeleiras con tapa en tódalas aulas e espazos do centro. 
- Caixas de máscaras hixiénicas de reposto para eventuais continxencias. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

O equipo directivo encargará regularmente ás empresas subministradoras a reposición do material para 
contar sempre con reservas dos mesmos, coa periodicidade que esixa o ritmo de consumo. 

 

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

O equipo COVID prestará atención a existencia de material e reporá o dos espazos comúns. 
 
Os titores ou mestres vixiarán o material preciso nas aulas, e o solicitarán antes de que se esgote á 
dirección do centro. 
 
O persoal de limpeza encargarase de repoñer o material preciso nos aseos. 

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

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) 

As medidas que se tomarán para a xestión dos abrochos serán as contempladas no protocolo das 
Consellerías de Educación e Sanidade. 

 

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 

desempeñado e non incluír nome) 

A comunicación das incidencias á autoridade sanitaria será realizada polo director do centro, e na súa 
ausencia por quen ocupe as súas funcións. 

 

 

Id. 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 solicitudes recollidas pola dirección do centro serán remitidas electronicamente a Xefatura Territorial 
de Educación de Pontevedra, para que as curse perante a inspección médica. 
 
A solicitude de persoal substituto farase a través da aplicación correspondente da Consellería de 
Educación.  
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Id. 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—) 

O alumnado do centro diferenciarase en Transportado e Non Transportado. 
 
Alumnado transportado: accederá ao centro a partir do momento en que sexa entregado polos 
acompañantes do autobús empregando a porta do patio superior e se dirixirá directamente á súa aula. O 
profesorado que teña con eles a primeira sesión estaraos agardando na aula. 
 
A porta de acceso abrirase cando chegue o primeiro transporte e pecharase logo de acceder o último 
alumno. 
 
Alumnado non transportado: diferenciarase en alumnado de Ed. Infantil e alumnado de Ed. Primaria. 
 
O de Infantil accederá pola porta do patio do parque infantil acompañado dun só responsable que deberá 
levar obrigatoriamente a máscara. 
 
O de Ed. Primaria será acompañado ate o portal do patio do parque infantil onde o recibirá o director do 
centro ou persoa en quen delegue e lle indicará a dirección da porta principal da escola que da acceso a 
zona administrativa. 
 
O portal de acceso para o alumnado non transportado abrirase 5 minutos antes do inicio das clases:  
 

- 9:40 en setembro e xuño 
- 9:55 de outubro a maio  

 
O profesorado que non teña clase a primeira hora distribuirase polas entradas e corredores para 
colaborar co tránsito do alumnado e co cumprimento de emprego de solución hidroalcohólica antes de 
acceder ao centro. 
 
As saídas organizaranse a partir das 16:20 da tarde no comedor, ocupando cada alumno o seu asento 
asignado. 
 
Iranse sacando os distintos grupos de transportados e non transportados ordenadamente para 
entregarllos aos responsables correspondentes. 
 
As ringleiras organizaranse no centro do comedor para manter a distancia cos distintos grupos e un 
docente será encargado de botarlles xel hidroalcohólico, mentres o resto do profesorado os acompaña 
en orde ás respectivas portas diferenciadas.  
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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—) 

 

 

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) 

Empregarase a cartelería e sinaléctica disposta no portal educativo da Consellería. 
 
Sinalaremos no chan con frechas, os sentidos de circulación por cada lado dos corredores. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Referida no punto 31 da páxina anterior. 

 

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

5 
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Id. 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 existen. 

 

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) 

A ANPA comunica que non ten prevista a organización de actividades extraescolares. 

 

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

A ANPA xuntarase no local do que dispón, dentro do recinto escolar pero fóra do edificio principal, na 
antiga escola unitaria. 
 
O Consello Escolar empregará os medios telemáticos para as súas reunións, sempre que teñan acceso 
a eles todos os seus membros. En caso contrario realizarase na sala de profesores, que dispón de 
espazo suficiente para gardar a distancia mínima de seguridade de 1,5 metros. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías e comunicacións coas familias realizaranse por teléfono ou por outros medios telemáticos 
habilitados. 
 
Só no caso de que fora imprescindible poderían ser citados no centro os responsables do alumnos. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Para evitar calquera continxencia suspenderase a realización de eventos que impliquen a máis dun 
grupo estable de convivencia. 
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Id. 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) 

O alumnado transportado deberá portar máscara e ocupar o mesmo asento sempre. 
 
Non será preciso que agarden pois o centro estará aberto antes de que cheguen e co profesorado na 
súa aula agardándoos, así como outros mestres de garda axilizando o acceso. 
 
A saída será organizada de xeito progresivo durante os 10 últimos minutos da última sesión polo director 
do centro ou en que delegue na seguinte orde. 
 

- Taxi Teté 
- 1ª quenda Taxi Fátima 
- Bus Gabián 
- Bus Xesta 
- Bus Seixido 
- Bus Gaxate 
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Id. 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) 

Todo o alumnado pode empregar nunha única queda o comedor xa que se pode garantir a distancia de 
seguridade e manter os grupos estables de convivencia. 
 
O alumnado terá asignado un posto fixo. 
 
Dividimos o comedor en 4/4. Cada ¼ será ocupado por un grupo estable distanciado dos outros grupos 
1,5 metros mínimo. 

 

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

diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

O persoal colaborador do comedor será o profesorado do centro. 
 
Diariamente atenderano 6 docentes máis a encargada e o director. 
 
Deberán empregar solución hidroalcohólica antes de comezar o servizo ou lavar as mans con auga e 
xabón o tempo recomendado no Protocolo. 
 
3 docentes atenderán o comedor dentro xunto coa encargada e 3 docentes o atenderán ao alumnado 
no recreo de comedor antes do comezo das clases da tarde. 
 

 

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

A cociña será atendida por unha cociñeira e unha axudante de cociña que se encargarán da súa limpeza, 
así coma da desinfección do enxoval. 
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Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do 

centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns 

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

As aulas ou espazos especiais serán empregadas por un só grupo de convivencia estable cada día. 
 
Non se empregará a aula de inglés nin a de música (agás que sexa imprescindible). 
 
A Biblioteca abrirá nos recreos para aloxar cada día a un grupo estable de convivencia (agás Ed. Infantil). 

 

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

ANTES DA SESIÓN 
 
Desprazamentos: 
 
Aula-aula E.F., aula-pavillón, aula-patio(pista polideportiva): 
 

• O mestre de E.F vai buscar aos alumnado á aula na que o agardará sentado no seu posto. 

• O alumnado ten que ter a máscara colocada e chamaráselle por orde alfabético á fila. 

• O alumnado gardará entre si unha distancia de 1.5 m, que será 5 baldosas do chan para que 
teñan unha referencia visible. 

• Con nenos e nenas de educación infantil e os de 1º de educación primaria, empregaremos 
unha corda longa, onde marcaremos os sitios onde se teñen que agarrar para facer os 
desprazamentos. Cada sitio distará dos outros nun 1.5 m como mínimo. 

 
Espazos: 
 
Aula E.F.: 
 

• Troco do calzado antes da entrada. 

• Limpeza das mans antes da entrada. 

• Entrada progresiva do alumando conforme van na fila. 

• Cada alumno terá o seu lugar específico no vestiario, o mesmo para todo o curso (deixa o 
material de aseo, chaqueta, sudadera, auga etc.) asegurando que haxa unha distancia mínima 
de 1.5 m de distancia entre cada alumno. 

• Se un/unha alumno/a necesitase ir ao vestiario a beber, poñerse a chaqueta etc. deberá 
solicitar permiso para que non existan aglomeracións. 

• De igual modo, terán sempre o mesmo lugar o seu lugar no aula formando un semicírculo, con 
separación 1,5 m no que se colocarán para comezar a clase. 
 

Pavillón ou patio (pista polideportiva): 
 

• Deixaremos o material nos vestiarios do ximnasio e dirixirémonos ao pavillón ou á pista 
polideportiva do patio. 

• Neste espazo non trocaremos o calzado pero o resto do procedemento será o mesmo ca no 
ximnasio. 

• Cando rematemos a clase nestes espazos volveremos para os vestiarios do ximnasio. 
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DURANTE A SESIÓN 
 

• Xogos o actividades que permitan: 
 

✓ manter a distancia de seguridade de 1.5 m 

✓ o uso de máscara. Para iso tentaremos facer actividade non moi vigorosa. 

✓ autoxestión dos esforzos e das diversas situación. 

✓ uso de organizacións como ringleiras mantendo distancia (por exemplo entrada a 
canastra por quendas) e tendo claro o sentido de ida e de volta. 

✓ pausas para explicación ou recordatorios, servirán para recuperar, xa que temos que 
valorar que están realizando actividade física coa máscara. 

✓ O uso de material de forma individual sen necesidade de compartir. Todo este material 
será desinfectado ao final da sesión polo profesor. 

✓ Non usar material ou con material individual de propia creación (por exemplo, bolas 
malabares) 
 

Cando usemos material, cada un terá o seu para toda a sesión sen posibilidade de compartilo ou de 
intercambio. Por exemplo, balóns de baloncesto numerados: empregará soamente o balón co número 
que se lle adxudique. Todo o material será desinfectado ao final da sesión polo profesor. 
 
Se o espazo onde realicemos a sesión é o ximnasio ou o pavillón tentaremos mantelo ventilado o maior 
tempo posible sempre que a meteoroloxía nolo permita. 
 
 
AO FINAL DA SESIÓN 
 

• Se fixemos a sesión no pavillón o una pista polideportiva do patio, volveremos para os vestiarios 
do ximnasio da mesma forma e orde no que fomos. 

• A fase de aseo terá lugar nos vestiarios do ximnasio, (limpeza de axilas, cambio de camisetas 
e calcetíns), onde cada alumno terá un sitio específico para todo o curso asegurando que haxa 
unha distancia mínima de 1.5 m entre cada alumno. 

• Desinfección de todo o material utilizado. 

• Ventilar a aula o máximo posible. 

• Asegurar a recollida das mochilas, chaquetas etc. 

• Saída na mesma orde na que viñemos e volta a aula seguindo as instrucións anteriores. 
 

 

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

O alumnado que asistirá a clase de Relixión Católica terá que desprazarse dende cada aula á aula 
específica. Sairá en orde da clase mantendo a distancia de seguridade desprazándose polo lado dereito 
do corredor. 
 
O profesorado implicado deberá prever co tempo de antelación suficiente ese desprazamento para 
garantir a seguridade. 
 
Os mesmos criterios empregaranse para o alumnado que se desprace ao ximnasio para a materia de 
Educación Física. 
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48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no 

protocolo) 

50% do aforo como máximo. 
 
Só poderán estar simultaneamente na Biblioteca alumnos do mesmo grupo estable de convivencia. 
 
Os préstamos devoltos permanecerán nunha caixa o tempo establecido no protocolo antes de regresar 
aos andeis. 

 

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

do centro) 

Reservaranse os aseos de cada corredor para uso exclusivo do alumnado de ese grupo estable de 
convivencia. Na porta de cada baño sinalarase que aula é a que pode empregar ese aseo por contar o 
edificio con instalacións suficientes para realizar ese reparto. 
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Id. 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) 

Os recreos realizaranse nas mesmas franxas horarias que de costume: de 12:10 a 12:25. 
 
Onde faremos axustes é nos espazos a empregar para asignalos de maneira que evitemos que se rompa 
a estanqueidade dos grupos de convivencia. 
 
Os grupos de convivencia estable de primaria irán rotando cada día pola Biblioteca para que os patios 
queden para os outros grupos de convivencia. 
 
O alumnado de infantil empregará unha zona illada do patio superior. 
 
Os grupos de primaria alternarán os espazos diferenciados e distanciados do seu patio nos días nos que 
non lles toque ir á biblioteca. 
 
En caso de chuvia irán ao ximnasio e ao patio cuberto contiguo os grupos estables de primaria que non 
vaian á Biblioteca. O alumnado de infantil ao patio cuberto da parte superior. 
 

 

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia,) 
(non incluír datos de carácter persoal) 

O profesorado será asignado aos distintos grupos en función de se imparte docencia nel como criterio 
xeral. 
 
A equidade e o reparto no número de quendas será a segunda premisa as ter en conta. 
 

- 1 profesor para Ed. Infantil 
- 1 profesor na biblioteca 
- 1 profesor para Ed. Primaria 
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Id. 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 situados na 

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

O alumnado xuntarase en grupos colaborativos de 4 ou 5 membros, con mesas separadas entre si. 
Ocuparán sempre o mesmo posto. 
 
Cada aula empregará un dos aseos da zona de infantil, que se atopan nos corredores. 
 
Cada alumno terá o seu material individual nunha caixa rotulada co seu nome. 
 
Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, garantindo 
a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes materiais non serán 
de moitas pezas e serán de fácil desinfección. 
 
Substituirase a manipulación por recreación virtual sempre que sexa posible. 
 
Durante o mes de setembro ensaiarase coas familias o plan de conectividade e traballo para unha 
eventual volta ao ensino non presencial. 

 

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) 

A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados. 

Merendarán na aula para evitar que mesturen as comidas. 
 
Nos xogos o alumnado empregue o seu obxecto en exclusiva e non haberá contacto físico. 

 

Id. 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) 

Non procede. 
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Id. 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) 

O CEIP A lama ten escolarizado un alumno con NEE derivadas dunha diagnose de Síndrome de Down 
co cal xa se estaban a aplicar as medidas pertinentes recomendadas no  Protocolo para a atención 
educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual. Neste caso 
concreto, o alumno atópase escolarizado na etapa de Educación Infantil, na que o uso de máscaras é 
recomendado pero non obrigatorio. O alumno permanecerá no seu grupo de convivencia estable formado 
pola totalidade do alumnado pertencente á etapa de Educación Infantil. 
 
No caso deste alumno en concreto, a súa atención require non respectar a distancia de seguridade por 
mor da súa falta de autonomía nos desprazamentos polo recinto escolar. Ademais, é un alumno que 
precisa de consignas e xestos claros por parte do docente polo que  para o traballo individual con el 
recoméndase o uso de pantalla ou máscara adaptada como é o caso das mascaras inclusivas que 
permiten ao alumnado visualizar os xestos e a linguaxe non verbal do docente. 
 
Hai que sinalar que o alumno conta cunha persoa Auxiliar técnica educativa que o atende e acompaña 
nas entradas, saídas, recreos e nos seus desprazamentos  polo centro, así como na hixiene de mans,  
sempre favorecendo o desenvolvemento da autonomía persoal de dito alumno. 
 
No centro contase con un aseo para discapacitados adaptado para o uso individual deste alumno. 

 

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) 

En todo momento favorecerase a protección individual do alumno, adoitando as medidas necesarias para 
isto. O acompañamento nos traslados polo centro, nas entradas e saídas e nos momentos de recreo terá 
como obxectivo garantir esta protección sanitaria. Levarase a cabo un seguimento das medidas 
adoptadas no apartado anterior para realizar as modificacións que sexan necesarias, sempre co 
obxectivo da seguridade e protección sanitaria e favorecendo o desenvolvemento individual e a 
autonomía do alumno. 
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Id. 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 

vending ou cafeteiras) 

O profesorado reunirase os martes de 9:00 a 9:40 na Biblioteca do centro por tratarse dun espazo amplo, 
con boa ventilación e no que se poderá garantir a distancia interpersoal. 
 
O resto das reunións de coordinación (períodos non lectivos de permanencia no centro) planificaranse 
de xeito non presencial por videoconferencia. 
 
Cada persoa que empregue a cafeteira da sala de mestres deberá desinfectar aqueles elementos que 
tocou, do mesmo xeito que o ordenador ou a fotocopiadora, co virucida que debe estar a disposición na 
sala.  

 

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) 

As reunións de claustro convocaranse na biblioteca do centro para manter a distancia interpersoal. 
 
As reunións do consello escolar celebraranse na sala de mestres, xa que polo número de asistentes ás 
mesmas pódese garantir a distancia e o espazo conta con boa ventilación. 

 

 

Id. 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) 

O profesorado, especialmente nas primeiras semanas de curso dedicará un tempo diario a incidir na 
hixiene de mans, uso correcto da máscara, importancia da distancia interpersoal. 
 
Tamén se traballarán outros hábitos, como o de tusir ou esbirrar no cóbado.  
 
Promoveremos que os saúdos se realicen chocando os pés e que o material escolar será de uso 
individual. 
 
Empregando as ilustracións e as infografías para centros educativos colgadas no portal da Consellería, 
faranse diariamente recordatorios das normas de hixiene e hábitos saudables. 

 

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). 

O centro manterá actualizadas na Web do centro todas as medidas implantadas así como as sucesivas 
modificacións que se vaian incorporando. 
 
Asemade, enviaranse ás familias a través das listas de difusión ou a App AbalarMóbil. 
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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—)   

Carlos Ferreirós Gómez 

Rafael Sánchez-Agustino Rodríguez 

 

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) 

A hora de Libre Configuración de centro, este curso será dedicada ao reforzo e afondamento das áreas 
de lingua, facendo especial fincapé na adquisición das Competencias en Comunicación Lingüística e 
Dixital relacionadas con estas áreas. 

 

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: listas de difusión e AbalarMóbil. 

 


