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I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO CENTRO
Código

Denominación

32015190

CEIP PLURILINGÜE ALBINO NÚÑEZ
Enderezo

CP

R/ Casardomato, 1 ( O Pino)

32001

Localidade

Concello

Provincia

OURENSE

OURENSE

OURENSE

Teléfono

Correo electrónico

988 788 896 / 988 788 895

ceip.albino.nunez@edu.xunta.es
Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipalbinonunez/

2. EQUIPO COVID
Membros do equipo COVID
Teléfono móbil de contacto
(ou teléfono do centro con compromiso de desvío a un teléfono móbil)
Membro 1 Xosé Rodríguez Iglesias
Tarefas asignadas

Cargo

Xefa de estudos

Interlocución cos membros da comunidade educativa
Medidas específicas para o alumnado de Educación Infantil

Membro 3 María Dolores Formoso González
Tarefas asignadas

Director

Coordinación Covid
Medidas de carácter organizativo
Interlocución coas administracións (educativa, sanitaria, local, ....), persoal e familias.
Xestión dos abrochos

Membro 2 María del Pilar Alonso Fernández
Tarefas asignadas

Cargo

988 788 895
988 788 896

Cargo

Secretaria

Xestión do material de protección
Medidas específicas para o alumnado de Educación Primaria

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA
CENTRO

Centro de Saúde A Ponte
R/. Eulogio Gómez Franqueira, 2 32001- Ourense

TELÉFONO 988 211 530

Enfermeiras: Blanca Ramos Ramos e Ana Sáez Ribao
CONTACTO Médicas: Mª José Corral Caramés e Inmaculada Torre Rodríguez
2
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4. ESPAZO DE ILLAMENTO COVID
Espazo de uso individual para illar a quen presente
síntomas de contaxio mentres non se xestiona o seu
traslado.

Situado na planta baixa do edificio ao lado dunha das
portas de entrada e saída do centro.

Dotado con solución hidro alcohólica, papeleira de
pedal e panos desbotables.

5. NÚMERO DE ALUMNOS/-AS POR ETAPA E NIVEL EDUCATIVO
EDUCACIÓN INFANTIL

4º E. INFANTIL / 3 anos
5º E. INFANTIL / 4 anos
6º E. INFANTIL / 5 anos

A/B
A/B
A/B

19+17
15+14
16+16

TOTAL ALUMNADO E. INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º NIVEL
2º NIVEL
3º NIVEL
4º NIVEL
5º NIVEL
6º NIVEL

A/B
A/B
A
A
A
A/B

36
29
32
97

15+14
17+16
25
25
22
19+19

29
33
25
25
22
38

TOTAL ALUMNADO E. PRIMARIA

172

TOTAL ALUMNADO CENTRO

269

6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO

PERSOAL DOCENTE

PERSOAL NON DOCENTE

EDUCACIÓN INFANTIL (Profesorado titor + apoios)
EDUCACIÓN PRIMARIA (Profesorado titor)
AUDICIÓN e LINGUAXE
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA
PROFESORADO
EDUCACIÓN MUSICAL
ESPECIALISTA
FILOLOXÍA INGLESA
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
RELIXIÓN

8
9
2
1
2
1
2
4
1

TOTAL PROFESORADO

30

SERVIZO COCIÑA

CONSERXERÍA SERVIZO LIMPEZA

7
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TOTAL CADRO DE PERSOAL

37

7. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA




Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

1/4

Nº de alumnado asignado

Nivel
19

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

1/8

Nº de alumnado asignado

17

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

1/3

Nº de alumnado asignado

15

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

1/2

Nº de alumnado asignado

14

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

1/7

Nº de alumnado asignado

16

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

1/1

Nº de alumnado asignado

16

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

1/6

Nº de alumnado asignado

15

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

1/5

Nº de alumnado asignado

14

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

2/13

Nº de alumnado asignado

16

4º

Grupo

A

Nº de profesorado asignado

6

Nivel

B

4º

Grupo

Nº de profesorado asignado

6

Nivel

A

5º

Grupo

Nº de profesorado asignado

6

Nivel

B

5º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

6º

Grupo

Nº de profesorado asignado

5

Nivel

B

6º

Grupo

Nº de profesorado asignado

6

Nivel

A

1º

Grupo

Nº de profesorado asignado

6

Nivel

B

1º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

2º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B



Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

2/14

Nº de alumnado asignado

17

2º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A



Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

2/15

Nº de alumnado asignado

25

3º

Grupo

Nº de profesorado asignado

6

Nivel

A



Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

2/11

Nº de alumnado asignado

25

4º

Grupo

Nº de profesorado asignado

6
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Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

2/10

Nº de alumnado asignado

Nivel
22

5º

A

Grupo

Nº de profesorado asignado

6

Nivel

A



Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

2/12

Nº de alumnado asignado

19

6º

Grupo

Nº de profesorado asignado

6

Nivel

B



Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

1/9

Nº de alumnado asignado

19

6º

Grupo

Nº de profesorado asignado

6



8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA
1. Evitar a interacción con outros grupos do centro.
2. Asignación de espazos exclusivos:
Nivel educativo
EI 3 anos A
EI 3 anos B
EI 4 anos A
EI 4 anos B
EI 5 anos A
EI 5 anos B
EP 1º A
EP 1º B
EP 2º A
EP 2º B
EP 3º

ENTRADA
Aula multiusos
COLUMNA 1
Aula multiusos
COLUMNA 2
Entrada principal
COLUMNA 1
Entrada principal
COLUMNA 2
Entrada principal
COLUMNA 3
Entrada principal
COLUMNA 4
Entrada principal
COLUMNA 5
Entrada principal
COLUMNA 6
Entrada principal
COLUMNA 7
Entrada principal
COLUMNA 8
Entrada posterior
COLUMNA 1

AULA

ESPAZO RECREO

1/4

Aula multiusos

1/8

Patio entrada

1/3

Sala de xogos

Zona 1

1/2

Patio columnas

Zona 2

1/7

Patio cuberto 1

Zona 3

1/1

Patio cuberto 2

Zona 4

1/6

Polideportivo 1

Zona 5

1/5

Polideportivo 2

Zona 6

2/13

Polideportivo 3

Zona 7

2/14

Polideportivo 4

Zona 8

2/15

EP 4º

Entrada posterior
COLUMNA 2

2/11

EP 5º

Entrada posterior
COLUMNA 3

2/10

EP 6º A
EP 6º B

Entrada posterior
COLUMNA 4
Entrada posterior
COLUMNA 5

Patio entrada
centro
½ pista
polideportiva
cuberta
½ pista
polideportiva
cuberta

COMEDOR
Zona de
ampliación 1
Zona de
ampliación 2

Zona 1
Zona de
ampliación 1 e 2

Zona 2

2/12

Patio cuberto 1

Zona 3

1/9

Patio cuberto 2

Zona 4
5
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9. CANLE DE COMUNICACIÓN CO EQUIPO COVID
1. Casos de sintomatoloxía compatible:
Comunicación telefónica: 988 788 896
Correo electrónico: ceip.albino.nunez@edu.xunta.gal
2. Ausencias de persoal docente e non docente:
Comunicación telefónica: 988 788 896
Correo electrónico: ceip.albino.nunez@edu.xunta.gal
3. Comunicacións das familias:
Comunicación telefónica: 988 788 896
Correo electrónico: ceip.albino.nunez@edu.xunta.gal
En calquera caso débese especificar que se quere establecer comunicación con algún membro do equipo Covid.

10. REXISTRO DE AUSENCIAS
O procedemento do rexistro de ausencias do persoal do centro e do alumnado será o que deseguido se
especifica:
PERSOASL DOCENTE
PERSOAL NON DOCENTE
ALUMNADO

XADE+ REXISTRO ESPECÍFICO PARA SINTOMATOLOXÍAS
COMPATIBLES Covid-19
XADE+ REXISTRO ESPECÍFICO PARA SINTOMATOLOXÍAS
COMPATIBLES Covid-19
XADE + REXISTRO ESPECÍFICO PARA SINTOMATOLOXÍAS
COMPATIBLES Covid-19

REXISTRO DE AUSENCIAS POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE COVID-19
NOME E
APELIDOS

DATA
Persoal docente

Persoal non docente

Alumnado

Nivel/Curso

Presenta síntomas no domicilio
Presenta síntomas no centro educativo
MOTIVO DA AUSENCIA

Ten algún familiar con síntomas
Deu positivo en proba serolóxica ou PCR
Outros (especificar):

COMUNICANTE DA AUSENCIA:
Persoa interesada

Nai

Pai

Titor/a legal

Outro (especificar):

MEDIDAS ADOPTADAS:

DATA PROBABLE DE REINCORPORACIÓN:
6

Plan de adaptación á situación Covid 19 no curso 2020-2021

11.COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS
A comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas será realizada polo coordinador ou, na
súa ausencia, calquera outro membro do equipo COVID.
1.
2.
3.
4.

Comunicarase telefónicamente coa familia do-/a alumno/-a afectado/-a.
Comunicarase co centro de saúde de referencia.
Informará á Xefatura Territorial de Sanidade.
Comunicarase coa Consellería de Educación.

7
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II. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
12. CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS
Croques da distribución da situación das mesas dos alumnos/-as segundo os distintos tipos de aulas
existentes no centro:

1. Aulas de EDUCACIÓN INFANTIL:

2. Aulas de EDUCACIÓN PRIMARIA e ESPECIALIDADES:

8
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13. ASIGNACIÓN DE ESPAZOS CANDO O TAMAÑO DA AULA NON
PERMITE AS DISTANCIAS MÍNIMAS
A superficie da aula de Educación musical/Expresión plástica non permite as distancias mínimas
entre o alumnado dalgúns grupos. Nestes casos o grupo permanecerá na súa aula de referencia e a
profesora de Educación musical/Expresión plástica impartirá docencia na mesma.

9

Plan de adaptación á situación Covid 19 no curso 2020-2021

14. MEDIDAS PARA O USO DOS ESPAZOS DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA,

AUDICIÓN E LINGUAXE, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN E
AULAS ESPECIAIS

Dadas as características específicas no proceso de ensino-aprendizaxe neste tipo de aulas as medidas
que se terán en conta son as que deseguido se especifican:
Como norma xeral, emprego de máscara.
Estas aulas serán dotadas con mamparas de protección para seren utilizadas cando así se considere,
segundo o tipo de exercicios realizado co alumnado.
Recoméndase ao profesorado destes espazos o emprego deviseiras protectoras, xa que se realizan
multitude de exercicios incompatibles co emprego da máscara.
Ao remate de cada sesión con presenza de alumnado realizarase unha ventilación de cinco minutos e
unha desinfección do mobiliario e material empregado.
O modelo de cuestionario-avaliación de medidas previstas en canto á prevención e protección, tanto
de traballadores/-as como de alumnos/-as e visitas ao centro é o que se anexa a este Plan de adaptación
á situación Covid-19 no curso 20/21.

15. TITORÍAS COAS FAMILIAS
Prorizarase a comunicación por teléfono ou videoconferencia, sendo esta segunda a opción
preferente.
Cando ningunha das dúas opcións sexa posible a reunión levarase a cabo na aula do curso que
corresponda. Todos os asistentes á titoría levarán máscara, e seguirán o protocolo do alumnado ao
entrar na aula (distancia de seguridade e desinfección de mans).
Tanto na comunicación a distancia como na presencial será obrigatoria a cita previa, empregando
calquera das canles utilizadas habitualmente na comunicación entre as familias e o profesorado
(teléfono, axenda do alumno/-a, abalarmóbil,…)

16. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO
CENTRO
As canles de información e comunicación coa comunidade educativa e persoas alleas ao centro serán
as utilizadas habitualmente: páxina web, teléfono, correo electrónico, abalar móbil, …
A páxina web do centro é o portal onde se colocará toda a información xeral de relevancia para as
familias.

17. USO DA MÁSCARA NO CENTRO
O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras fóra das
10
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aulas, coas excepcións específicas respecto do alumnado sentado nas aulas e das previsións do nivel
de educación infantil e dos Grupos de Convivencia Estable, de conformidade co previsto no
Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 20/21.
É obrigatorio usar máscara de protección en todo caso nas circulacións polos espazos comúns
(corredores, baños, escaleiras, …), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas
do comedor escolar e na estancia na biblioteca.
Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa función de
protección senón tamén polo seu carácter exemplificante, agás naqueles momentos nos que impida
o normal desenvolvemento do seu traballo (como pode ocorrer nas sesións de AL). Cando isto se
produza, será obrigatorio manter a distancia de seguridade e aconséllase o emprego de pantallas
protectoras..
En todo caso, o uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para
as persoas que voluntariamente as usen.

18. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE
EDUCATIVA
O plan difundirase a través da páxina web do centro, comunicando a súa publicación á comunidade
educativa a través de Abalar Móbil. Enviarase copia á ANPA para que o difunda a través das súas
canles habituais de comunicación coas familias.

11
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III. MEDIDAS DE LIMPEZA
19. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E
MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE.
PERSOAL DO SERVIZO DE LIMPEZA:
Un limpador/-a en horario de mañá.
Dous limpadores/-as en horario de tarde.
HORARIO DE MAÑÁ:
Ventilación das aulas antes do acceso a estas do alumnado.
Limpeza e desinfección dos baños e vestiarios de EF: tres veces ao longo da xornada lectiva.
Limpeza dos pasamáns e pomos das portas.
HORARIO DE TARDE:
Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.
Limpeza e desinfección dos despachos, sala de profesores e espazos para labores administrativas.

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA
HORARIO DE MAÑÁ: 09:30 h a 14:30 h (un traballador/-a)
HORARIO DE TARDE: 14:30 h a 22:00 h (dous/dúas traballadores/-as)

21. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE
LIMPEZA
Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de
xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin
de evitar calquera contacto accidental.
Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección esixidos para levar a cabo este labor,
(luvas e máscara). Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou
pantalla.
Cada limpador/-a terá o seu propio carro cos utensilios básicos para o desnvolvemento do labor que lle
corresponde.
Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza nunha dependencia,
debendo esperar a que estea rematado o traballo antes de ser posible o seu novo uso.

22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS
En cada baño existirá un modelo semanal de control, no que se anotarán as horas ás que se realizaron os
labores de limpeza e a persoa encargada de levalos a cabo.
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23. MODELO DE LISTA
VENTILACIÓN DE AULAS

DE

COMPROBACIÓN

(“CHECKLIST”)

DE

En cada aula existirá un modelo de control, no que se anotarán as horas na que se realizou a acción de
ventilar a aula así como o nome do/-a responsable de levala a cabo.
A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo persoal de
conserxería ao abrir as aulas e subir as persianas de cada aula.
Durante a xornada lectiva este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de
cada cambio de sesión deberá facer a ventilación e deixar constancia no modelo de checklist.

LISTA DE COMPROBACIÓN (CHECKLIST) SEMANAL - VENTILACIÓN DA AULA
Semana do ..... / .... / .... ao .... / .... / ....
Sesión
Día

1ª
Sesión

2ª
Sesión

3ª
Sesión

4ª
Sesión

5ª
Sesión

LUNS
MARTES
MÉRCORES
XOVES
VENRES

24. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOS
En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada, con tapa e pedal, para
botar todos os elementos de hixiene persoal (panos desbotables, máscaras, …).
O resto de papeleiras terán o uso habitual de separación de lixo para a súa reciclaxe: papel, plástico e
lixo xeral.
A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha bolsa
de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.

13
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IV. MATERIAL DE PROTECCIÓN
25. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO.
A persoa que exerce a secretaría do centro será a encargada de rexistrar e inventariar o material.
O material de protección non desbotable, (mamparas, dosificadores, alfombras .. ) será inventariado no
Xade.
O resto do material de protección (líquido desinfectante, xel, máscaras,…) será rexistrado e inventariado
nun cadro Excel.

26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE
PROTECCIÓN.
Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de máscaras
suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación delas na
conserxería e na secretaría do centro.
O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será individual, pois
é un elemento de uso obrigatorio para saír do propio domicilio, se ben poderá facerse uso das existentes
no centro en caso necesario.
Todo o demais material de protección será adquirido ao provedor (dos tres aos que se lle solicitará
unorzamento) que presente unha mellor oferta na relación calidade/prezo e unha garantía de provisión
ao longo do curso en en cada un dos diferentes materiais de protección necesarios (panos desbotables,
papel de secado de mans, xel hidroalcólico, mamparas, desinfectante, …).

27. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN, ENTREGA E REPOSICIÓN DE
MATERIAL.
Ao inicio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do material
que cada quen precise, segundo o espazo do que sexa responsable (aula/titoría, aula de AL, aula de PT,
aula específica, DO, biblioteca, aula multiusos/ximnasio, almacén EF, comedor escolar, cociña,…) .
Este material será entregado na secretaría do centro e os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro
de entrega/recepción do mesmo.
En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans, xabrón,
panos desbotables, papel para secado de mans e un difusor para a limpeza e desinfección do mobiliario
e outro material utilizado.
A conserxe e o persoal de limpeza serán os encargados de facer as reposicións de todo este material e de
comunicar ao equipo directivo a necesidade da adquisición do mesmo.

14
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V. XESTIÓN DOS ABROCHOS
28. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS.

Todo o persoal do centro (docente, non docente e alumnado) deberá realizar, antes da chegada ao centro,
unha autoenquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son
compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 (Anexo I).
Non asistirán ao centro quen teña síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen
en illamento por diagnóstico de COVID- 19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto
estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.
Ante una sospeita de comezar a desenvolver síntomas compatibles co COVID-19, no centro seguirase
un protocolo de actuación previsto con antelación: levarase o/a interesado/-a a un espazo separado de
uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto a este como á persoa que quede ao seu
coidado), e, no caso de afectar a alumnado, contactarase coa familia. Contactarase centro de saúde de
Atención Primaria de referencia ou co teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas
instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
O/a traballador/-a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e
debe seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un
profesional sanitario.
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, a persoa coordinadora do equipo formado na
COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da
canle informática).
Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do
centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC)
quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a
consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio
durante o período que sinale a xefatura de sanidade.
A familia dun alumno/-a con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu
pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para
ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.
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 abrocho.

ESCENARIOS NO SUPOSTO DE ABROCHOS
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 de conformidade cos seguintes
supostos:
1. A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da
totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo.
Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase acordar a
medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade
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do centro educativo.
2. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que
teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.
3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente
protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade
sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de
vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.
4. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de
reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva.
As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a
súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle
á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.
Fase 1 (Adecuación dos espazos)
Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta
primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as
actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.
Obxectivos:
Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.
Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga unha
distancia de máis de 1 metro entre eles.
Redefinición dos circuítos de circulación interna.
Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada
Reorganización das quendas para o horario da comida.
Fase 2 (Formación de pequenos grupos)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. Esta fase é fundamental para a
adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.
Obxectivos:
Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara
e de hixiene de mans.
Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.
Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.
Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.
Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2
Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%.
Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun
grupo máis numeroso.
Obxectivos:
Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva.
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Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos.
Fase 4 (Fase de reactivación)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter dentro
da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias
no período de pandemia.
Obxectivos:
Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.
Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado.
O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas.

29. PERSOAS QUE REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á
AUTORIDADE SANITARIA E EDUCATIVA,
Os responsables serán os membros do Equipo Covid:
Director
Xefa de Estudos
Secretaria

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
30. CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES, DE COMUNICACIÓN COA
XEFATURA TERRITORIAL E DE SOLICITUDE, DE SER O CASO, DE PERSOAL
SUBSTITUTO.
A persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro
o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá
entregarse de xeito presencial ou enviándoa por correo electrónico ao centro
(ceip.albino.nunez@edu.xunta.es)
Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada por correo electrónico á Xefatura
Territorial da Consellería de Educación, Universidade e FP de Ourense.
De ser necesario, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación PERSOALCENTROS
reflectindo no apartado “observacións” a casuística.

O risco do persoal docente e non docente é considerado como similar ao risco comunitario e clasificase,
polo tanto como nivel de risco, (NR1).
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores
vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión,
enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase de
tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e
maiores de 60 anos ) realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o
permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa.
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O simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías indicadas non determina a súa
consideración de traballador/a como especialmente sensible
Cando algún/algunha empregado/a público considere necesaria a avaliación da súa saúde en relación a
COVID-19, actuarase como deseguido se especifica:
A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa
solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren as
causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal
sensible.
A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tarefas
e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección existentes.
A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peticións
de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección
Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial onde
radique o dito centro de traballo.
A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo electrónico
ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente para resolver a
adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa análise da devandita
documentación e da relativa aos posi- bles riscos existentes no centro de traballo da persoa solicitante,
o facultativo emitirá informe.
A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional de
carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de Educación,
quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado. A actuación do servizo sanitario
non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a nin do facultativo e realizarase a
través da análise da documentación que aquel/-a lle achegue. Resulta obrigatorio para o/a traballador/a
achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles; no
caso contrario, entenderase que desiste da súa petición.
O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás autoridades
sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores.
Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/-a terá a obriga de acudir
presencialmente ao centro.
No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das seguintes
medidas: a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/-aa traballador/-a e que haberá que
seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no presente protocolo e que polo tanto pode
realizar a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexo II do protocolo de
adaptación ao contexto da Covid-19. b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida
elevar o risco na saúde da persoa traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que se lle
indiquen ao responsable da dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que
se deban adoptar. Estas medidas poderán consistir na adaptación do posto de traballo, dotación dunha
protección adecuada que evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas de risco, tendo
en conta as pautas incluídas no anexo II referido na medida anterior. c) Como última medida e, unha
vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto anterior, o facultativo emitirá informe
en que indique a imposibilidade de adaptación do posto de traballo e a imposibilidade de aplicar unha
protección adecuada que evite o contaxio ou recolocación a outras funcións exentas de risco e, polo
tanto, considerarase ao/a traballador/-a como especialmente sensible para os efectos da tramitación, de
ser o caso, da incapacidade laboral.
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
31. ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS:
ALUMNADO E ACOMPAÑANTES

ZONA DE PARADA DE AUTOBUSES
ZONA DE ESPERA ACOMPAÑANTES E ALUMNADO NON TRANSPORTADO
ENTRADA/SAÍDA ALUMNADO INFANTIL 3 ANOS E ACOMPAÑANTES
ENTRADA/SAÍDA ALUMNADO INFANTIL 4 / 5 ANOS E ACOMPAÑANTES
ENTRADA/SAÍDA ALUMNADO EP 1 e 2
ENTRADA/SAÍDA ALUMNADO EP 3
ENTRADA/SAÍDA ALUMNADO EP 4, 5 e 6
ENTRADA/SAÍDA PERSOAL CENTRO, FAMILIARES ALUMNADO E P. EXTERNO
HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO
NIVEL EDUCATIVO /MESES
ENTRADA
E. INFANTIL e EP 1º / 2º (usuarios comedor / transporte escolar)
09:30 h
E. INFANTIL e EP 1º / 2º (comedor / NON transporte escolar)
09:30 h
E. INFANTIL e EP 1º / 2º (NON comedor / NON transporte escolar)
09:30 h
E. PRIMARIA 3º, 4º, 5º e 6º (usuarios comedor / transporte escolar)
09:30 h
E. PRIMARIA 3º, 4º, 5º e 6º ( comedor / NON transporte escolar)
09:30 h
E. PRIMARIA 3º, 4º, 5º e 6º ( NON comedor / NON transporte escolar)
09:30 h

SAÍDA
16:00 h
15:00 h
14:15 h
16:00 h
16:00 h
14:30 h
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Os/as acompañantes do alumnado que precisen acceder a conserxería ou servizos administrativos non o
poderán facer ata que todo o alumnado entre ás aulas, debendo agardar fóra do recinto escolar.

32. DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E DAS
CIRCULACIÓNS NO CENTRO.
PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA RECINTO ESCOLAR E CENTRO:
1. Entrada e saída do recinto escolar.
2. Entrada e saída portas principais,
3. Entrada e saísa portas posteriores.
4. Entrada e saída porta lateral espazo multiusos.
Sentido das circulacións polas escaleiras e corredores para o acceso a aulas, espazos
comúns e aseos.
Sentido da circulación polas escaleiras e corredores para a saída das aulas, espazos
comúns e aseos.

2

3

2

3

1

4
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33. COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA NO CENTRO.
Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns.
Reservaranse os espazos máis visibles para toda información relacionada coa adaptación á situación
Covid-19.
Os corredores estarán marcados con sinais indicativos das rutas a seguir, sempre pola dereita do
mesmo.
Nos baños colocaranse sinais para marcar o punto de espera e un “semáforo” (cartel verde/vermello)
para indicar as opcións baleiro/ ocupado. Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de
mans e a técnica correcta dese procedemento.

34. ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO.
O alumnado transportado seguirá as normas establecidas para todo o centro.
O autobús deterase na porta de acceso ao recinto escolar para que os/as alumnos/-as baixen
ordenadamente e se dirixa cada un, seguindo as rutas establecidas, ao lugar asignado para o seu grupo.
O protocolo de saída será o que deseguido se especifica:
Na zona de entrada ao centro están sinaladas no chan cinco liñas (azul, amarela, vermella, branca e
verde), correspondentes aos cinco autobuses do transporte escolar. Os/as alumnos/-as colocaranse,
gardando o distanciamento esixido, naquela que lle corresponda e irán subindo ao autobús segundo as
ordes do/-a acompañante da viaxe.

35. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA.
ENTRADAS:
Cinco (5) profesores/-as que realizarán as gardas de transporte e colaborarán na organización do
alumnado dentro do recinto escolar.
Un (1) profesor/-a por cada grupo/aula que estará na zona asignada a cada un para organizar a entrada
ao centro.
O persoal coidador farase cargo do alumnado que ten asignado cada un ata a súa entrada na aula.
RECREOS:
Oito (8 ) profesores/-as (en dúas quendas de 4) que controlarán o alumnado de E. Primaria (3º, 4º,
5º e 6º) e dezaoito (18) profesores/-as (en dúas quendas de ) que controlarán o alumnado de E.
Infantil e 1º /2º EP.
Dous/dúas profesores/-as de cada quenda responsabilizaranse do control dos baños.
SAÍDAS:
Coordinadas polas persoas do equipo Covid e o profesorado que imparta docencia na última sesión.
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VII. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E A
ANPA
36. PROGRAMA DE MADRUGADORES OU DE ACTIVIDADES PREVIAS AO
INICIO DA XORNADA.
O alumnado do “programa de madrugadores” accederá ao centro pola porta principal (conserxería).
So poderán acceder ao recinto escolar os acompañantes dos alumnos/-as de E. Infantil, que deixarán a
estes/-as na porta de entrada ao edificio escolar.
O protocolo para este alumnado será o mesmo que terán que seguir durante a xornada escolar:
O alumnado maior de 6 anos deberá levar máscara.
O alumnado deberá hixenizar as mans con hidroxel á entrada e a saída do servizo.
Lembrarase ao alumnado os protocolos de hixiene e contacto social.
Non se compartirán materiais de ningún tipo.
Empregarán os aseos da planta baixa, correspondendo ao/á responsable deste programa a vixilancia do
uso dos aseos.
Cando soe o sinal de entrada ao centro de todos/-as os/as alumnos/-as o/a responsable do programa de
madrugadores incorporará a estes ao grupo que corresponda.
Rematado o servizo o persoal de limpeza realizará a limpeza e desinfección do espazo empregado.

37. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA OU
POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR.
Como consecuencia da necesidade de realizar unha dobre quenda no servizo de comedor escolar faise
imposible poder ofertar ao alumnado algún tipo de actividade extraescolar antes da saída do servizo de
transporte escolar.
Dende a ANPA e o Servizo de Educación do Excmo. Concello de Ourense valorarase a posibilidade de
poder ofertar algunha actividade unha vez remate a xornada escolar.
De ser posible organizar algunha actividade, tanto dende a ANPA como dende o Servizo de Educación
do concello, elaboraríase un protocolo de seguridade e as familias serían as responsables de recoller
os/as alumnos participantes unha vez rematada cada actividade.

38. DETERMINACIÓN PARA AS XUNTANZAS DO CONSELLO ESCOLAR E DA
ANPA.
CONSELLO ESCOLAR
As sesións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica no
momento das mesmas:
Reunións telemáticas
Presenciais, sempre e cando a evolución da Covid-19 o permita. Neste caso, e dado que o consello
escolar está formado por 15 membros, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia
de seguridade e con ventilación suficiente.
ANPA
Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito presencial se a
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situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o suficientemente amplo que
garanta a distancia social.
Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático. No caso
da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar na sala multiusos (salón de actos), garantindo
a distancia e limitando o aforo a 50 persoas.
Despois de cada reunión levarase a cabo o proceso de limpeza, aireación e desinfección do espazo
utilizado.

39. TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS.
Nas titorías e nas comunicación persoais coas familias priorizarase a comunicación por vía telefónica
ou videochamada, deixando constancia da mesma nun rexistro que cada titor/-a ou profesor especialista
debe elaborar.
Só nos casos que requiran a presenza física dalgún familiar, as reunións serán na aula correspondente ao
alumno/-a, desenvolvéndose segundo as medidas establecidas no protocolo de seguridade..

40. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS.
Agás cambios e melloras na situación epidemiolóxica non se realizarán actividades e celebracións que
supoñan a asistencia dunha grande cantidade de participantes.
De ser programada algunha para un grupo reducido de asistentes/-as seguiranse as normas establecidas
para este tipo de actividades.
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VIII. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO
41. ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS PARA O SERVIZO DE TRANSPORTE
ESCOLAR.
Os autobuses deteranse na porta de acceso ao recinto escolar para que os/as alumnos/-as baixen
ordenadamente e se dirixa cada un, seguindo as rutas establecidas, ao lugar asignado para o seu grupo.
O protocolo de saída será o que deseguido se especifica:
Na zona de entrada ao centro están sinaladas no chan cinco liñas (azul, amarela, vermella, branca e
verde), correspondentes aos cinco autobuses do transporte escolar. Os/as alumnos/-as colocaranse,
gardando o distanciamento esixido, naquela que lle corresponda e irán subindo ao autobús segundo as
ordes do/-a acompañante da viaxe.
CRITERIOS (DE SER O CASO) DE PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO PARA O USO DO TRANSPORTE:

Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan suspendidas as
autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con dereito
lexítimo ao transporte (máis de 2 km).

ZONA PARADA AUTOBUSES

No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o alumnado o
criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en conta que a
administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en condicións de seguridade.

Liñas de sinalización das cinco rutas de
transporte escolar coa que conta o centro:
XG604 Capela / O Campestre
XG692 Quintián2 / O Vinteún
XG69202

EGF / Quintián 1

XG605 Pereiro / Bazar Moble
XG690 Torres Pino / E. Buses
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IX. MEDIDAS DE USO DO COMEDOR
42. ESTABLECEMENTO DE QUENDAS PARA O USO DO COMEDOR.
O tipo de comedor escolar co que conta o centro é de xestión directa, tipo C ( de 151 a 250 comensais).
O número de solicitudes do alumnado para facer uso do dervizo de comedor escolar é, neste curso
2020/2021, de 244. Tendo en conta a superficie do espazo dedicado a comedor escolar, que non permite
adaptar os postos dos/-as comensais á separación esixida no Protocolo Covid-19, e sendo inviable a
utilización doutros espazos para este servizo, a única posibilidade existente para poder ofertar o servizo
á totalidade dos/-as solicitantes é establecer dúas quendas no servizo.
Acolléndonos á flexibilización permitida na última sesión da xornada lectiva establécense dúas quendas
para o servizo de comedor escolar:
PRIMEIRA QUENDA: alumnado de E. Infantil, 1º e 2º nivel de E. Primaria (138 comensais).
Horario: 14.15 h a 15.00 h
SEGUNDA QUENDA: alumnado de E. Primaria (3º, 4º, 5º e 6º nivel) (106 comensais).
Horario: 15.15 h a 16.00 h
Rematada a primeira quenda sairán os/as comensais e limparanse as mesas, segundo o protocolo
establecido, e entrarán os comensais da segunda quenda.
S

DETERMINACIÓN DOS LUGATRES OCUPADOS POLOS COMENSAIS
O uso do comedor escolarquedará limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado por
1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados, aínda que como no
centro están creados 15 grupos estables de convivencia( 6 no ensino infantil e 8 no de primaria) poden
comer agrupados sen respectar a distancia anterior separando os grupos por 1,5 metros un do outroe
separados por una mampara. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase
a estanqueidade.

Distribución acordada para as mesas e os postos de comensais
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43. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR.

Segundo o establecido no art. 8, punto 5 da Orde do 21 de febrero de 2007 pola que se regula a
organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non
universitarios dependentes da Consellería de Educación o persoal colaborador que corresponde
(atendendo po número de comensais de EI e EP) é de 10 persoas.
Debido á necesidade da implantación de dúas quendas, cinco (5) colaboradores/-as atenderán os
comensais dentro do espazo do comedor e outros cinco (5) faranse cargo da atención do alumnado que
está fóra, tanto no período anterior á entrada no comedor coma no período posterior á comida.

44. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL DE COCIÑA.
Comedor tipo C (151 a 250 comensais): un/unha oficial 2º de cociña e dous/dúas axudantes de cociña.
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X. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DOUTROS
ESPAZOS
45. PREVISIÓNS EN ESPAZOS DISTINTOS Á AULA ORDINARIA.
Nas aulas de desdobramento (psicomotricidade/ximnasio, inglés, relixión/valores, expresión
artística/plástica e expresión artística/música) extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de
aulas de uso máis compartido.
Todo o material compartido debe de ser desinfectado una vez que se deixa de usar.
Sempre que sexa posible, utilizaranse simulacións virtuais con medios informáticos coa intención de
diminuír os contactos co material.
As entradas e saídas serán ordenadas, de un en un, deixando distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/-a á entrada para que esta sexa controlada.
Se outro grupo ocupa a aula de desdobre na sesión inmediatamente anterior, debe estar programada a
saída da mesma cinco minutos antes de finalizar o tempo da sesión e o grupo entrante agardará outos
cinco minutos antes de entrar para posibilitar a ventilación durante 10 minutos. O grupo saínte
hixienizará mesas, cadeiras e material común que fose empregado antes de saír da aula.

46. DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE E. FÍSICA.
Os exercicios serán individuais na medida do posible, minimizando o uso de materiais que teñan que
ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso.
Cando a distancia entre o alumnado teña que ser inferior a 1,5 m, usarase a máscara.
No caso de actividades nas que se empregue material, este será de uso individual (raquetas, pelotas,
cordas...) e ao rematar a actividade cada alumno ou alumna deberá proceder a súa desinfección.
O centro non conta cun ximnasio acondicionado para desenvolver as sesións de Educación
Física/Psicomotricidade, debendo empregarse unha aula multiusos dentro do edificio escolar, a pista
polideportiva semipechada ou a pista polideportiva aberta, situadas dentro do recinto escolar. Procede
pois establecer un protocolo para o acceso e uso das mesmas:
O alumnado esperará na súa aula á chegada do profesor/-a de EF para que este/-a organice a saída e
baixada segundo as normas de desprazamento polo centro. Unha vez rematada a sesión volverase á aula
de orixe do mesmo xeito.
O uso dos vestiarios non estará permitido, agás para usar os váteres, en caso de necesidade.

47. PROCESO DE CAMBIO DE AULA OU ESPAZOS DE USO EDUCATIVO.
Como norma xeral evitaranse os cambios de aula.
Cando sexa preciso realizalos actuarase do xeito que se especifica:
Antes de sair da súa aula hixenizarán as mans con hidroxel.
O alumnado desprazarase en ringleira polo corredor seguindo as frechas do chan acompañados polo/-a
profesor/-a, tanto á ida como á volta.
Ao remate da actividade, se é un espazo pechado, ventilarase este.
Volverase á aula habitual seguindo as mesmas normas que no desprazamento establecido.
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48. NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR
A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu aforo, polo tanto,o número máximo de usuarios/-as será
de 25.
Todos os usuarios da biblioteca deberán hixienizar as mans ao entrar e saír da mesma.
O equipo da biblioteca distribuirá os postos que poden empregarse para asegurar a distancia de seguridade
e cada usuario/-a ao rematar hixienizará a súa mesa , a súa cadeira e calquera outro material común que
usase.
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual pero, cando sexa devolto, deberá
permanecer como mínimo 24 h en illamento, antes de volver aos andeis.
En xeral, aplícanse na biblioteca as normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.

49. ASIGNACIÓN DE GRUPOS DE ASEOS CON CARÁCTER EXCLUSIVO.
En atención á realidade do centro non procede este tipo de asignación.
O alumnado empregará os aseos do andar ou zona na que está a desenvolver a actividade.
O número de alumnos/-as que poden simultáneamente utilizar cada espazo de aseos é de dous/dúas.
Para ter esta información usaremos un “semáforo” para indicar cun disco en cor vermella se está
completo o aforo e cun disco en cor verde se está libre.
Á saída, o alumnado deberá hixienizar correctamente as mans con xabón e con xel (en cada baño haberá
cartelería que mostre a forma de facelo de xeito correcto).
Será profesorado de garda o que vixíe o aforo dos aseos para garantir que se cumpren debidamente as
normas establecidas.
No caso do alumnado que precise acompañamento, o profesor/-a de garda ou coidador/-a que o
acompañe ten que facer uso das proteccións individuais axeitadas.
Os visitantes do centro usarán exclusivamente o baño individual existente no corredor da planta baixa.
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XI. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
50. HORARIO E ASIGNACIÓN DE ESPAZOS.
HORARIO RECREOS
EDUCACIÓN INFANTIL e 1º / 2º NIVEL EP

30 min.

12:00 h a 12:30 h

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º, 4º, 5º e 6º NIVEL

20 min.

12:30 h a 12:50 h

O alumnado comerá a merenda na aula, nos seus postos individuais.
E. INFANTIL e 1º / 2º NIVEL EP
EI 3 anos A/ EI 3 anos B: aula multiusos e patio de entrada ao centro.
EI 4 anos A / EI 4 anos B:sala de xogos e patio de columnas.
EI 5 anos: dous espazos cubertos situados no patio inferior fronte á sala de xogos.
EP 1º A, EP 1º B, EP 2ºA e EP 2º B : pista polideportiva cuberta (un cuarto de pista para cada nivel).

E. PRIMARIA:
EP 3º: patio de entrada ao centro
EP 4º e 5º: pista polideportiva cuberta (unha metade cada nivel).
EP 6º: dous espazos cubertos situados no patio inferior fronte á sala de xogos e, de ser posible, a pista
descuberta
A saída aos espazos de recreo realizarase seguindo o protocolo xeral de entrada e saída ás/das aulas.

51. ASIGNACIÓN DO PROFESORADO DE VIXILANCIA.
ENTRADAS:
Cinco (5) profesores/.as que realizarán as gardas de transporte e colaborarán na organización do
alumnado dentro do recinto escolar.
Un (1) profesor/-a por cada grupo/aula que estará na zona asignada a cada un para organizar a entrada
ao centro.
O persoal coidador farase cargo do alumnado que ten asignado cada un ata a súa entrada na aula.
RECREOS:
Oito (8) profesores/-as (en dúas quendas de 4) que controlarán o alumnado de E. Primaria (3º, 4º,
5º e 6º) e dezaoito (18) profesores/-as (en dúas quendas de 9) que controlarán o alumnado de E.
Infantil e 1º /2º EP.
Dous/dúas profesores/-as de cada quenda responsabilizaranse do control dos baños.
SAÍDAS:
Coordinadas polas persoas do equipo Covid e o profesorado que imparta docencia na última sesión.
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XII. MEDIDAS ESPECIAIS PARA E. INFANTIL E 1º / 2º EP
52. METODOLOXÍA E USO DO MATERIAL DA AULA.
Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a
concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico.
Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o risco de que
metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de ser accesibles
sen supervisión.
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. Nos grupos que teñen unha mesa longa ou
espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados por unha distancia
1,5 metros.
Para o xogo en 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. Eliminaranse xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente
necesarios.
Os obradoiros serán adaptados a grupos reducidos e procurando a desinfección do material (robótica,
xogos...) despois de cada uso.
USO DOS BAÑOS
As aulas de EI non contan con baños propios, polo que o alumnado deberá utilizar, estando na aula, os
correspondentes ao seu andar, e no período de recreo os baños da planta baixa ou exteriores.
O profesorado de EI organizará unha rutina de uso de aseos segundo o establecido nas normas xerais do
centro.
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN CANTO A METODOLOXÍA E PROGRAMACIÓN: PREVISIÓN
ANTE A SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL.
Trátase dun plan alternativo ante un posible confinamento, ben da aula, do nivel ou de todo o centro.
Seguirase nun primeiro momento para desenvolvemento de sesión de traballo o sistema de contacto
(valorado positivamente) empregado co alumnado e as familias na parte do curso 19/20 no que se
establecera o estado de alarma/confinamento: páxina web do centro, abalar-móbil, correo electrónico,
contacto telefónico e sesión virtuais por videoconferencia,
Ademais desta posible forma de comunicación, no primeiro mes do curso tratarase de poner en
funcionamento o sistema de AULA VIRTUAL para manter o contacto co alumnado a través dos
pais/nais/titores legais.
A metodoloxía terá en conta os seguintes aspectos:
A proposta de tarefas farase diariamene indicando aqueles arquivos que é preciso engadir á aula virtual e
como os deben nomear, puidendo establecer una data límite de entrega.
Planearanse actividades específicas para o alumnado con neae en coordinación do profesorado de PT e AL.
Respectarase o horario lectivo do profesorado especialista, e nas propostas de titoría especificaranse para
traballar a linguaxe oral, a escrita e aspectos de lóxicomatemática, funcionando como fio condutor a
competencia dixital.
Ofrecer alternativas para a realización das actividades (material para imprimir, para traballar de xeito
dixital, para facer online…) tratando de responder as diversas situacións familiares con respecto á
conectividade dixital..
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Realizarase ao comezo do curso unha enquisa sobre problemas de conectividade para coñecer con que
alumnado debemos adaptar a metodoloxía e tratar de facilitar ás familias (de ser posible) os medios para o
acceso a sesión virtuais.
Unha sesión semanal na que poder contactar visualmente co alumnado empregando Webex ou calquera
outra plataforma para a realización de videoconferencias habilitada pola administración educativa.
Ter continuidade na coordinación cos diferentes equipos de traballo: Departamento de Orientación, Equipo
TIC, Equipo de Biblioteca, EDLG, …. As propostas realizadas para o centro dende os diferentes equipo
integraranse nas propostas de actividades.
Procurarase manter continuidade cos proxectos programados para a aula.

53. RECREOS, MERENDA E ACTIVIDADES NO TEMPO DE RECREO.
A merenda nas aulas de infantil e nos niveis de 1º e 2º de EP realizarase na aula seguindo sempre o mesmo
protocolo:
Os/as alumnos/-as irán ao baño, lavarán as mans con auga e xabrón e secaranas con papel.
Voltarán á aula e, na súa mesa, comerán a merenda (que será individual e nunca compartida).
Desinfectarán as mans antes de saír ao patio de recreo.
ACTIVIDADES NO TEMPO DE RECREO:
Empregaranse materiais que se poidan limpar e desinfectar, axeitados ao grupo de idade. Non se poderán
empregar xoguetes traídos da casa nin sacar material da aula.
Favoreceranse xogos que esixan movemento e actividade física moderada.
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XIII. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE
NEE
54. MEDIDAS CO ALUMNADO CON NEE.
A intervención con este alumnado farase de forma individual ou, como máximo dous/dúas alumnos/-as
(que deberán pertencer ao mesmo grupo/aula) por sesión e os coidados hixiénico-sanitarios estableceranse
como unha rutina.
O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das especiais medidas que
haxa que por en funcionamento para a atención deste alumnado.
Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras dentro e
fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder facer uso da
mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas
e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable formados polo
alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.
O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de que o
alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de seguridade.
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas,
traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao
centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer
e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.
Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención
de risco.
Axustaranse todas as indicacións e comunicacións aos diferentes sistemas de comunicación utilizados con
este alumnado.

55. TAREFAS E MEDIDAS DE CONTROL RIGOROSO.
AULA AL e PT
Como norma xeral todo o alumando levará a máscara. Se non é posible, extremaranse as precaucións
(distancia de seguridade, pantalla, viseira…).
Os grupos de apoio serán estables e pertencerán ao mesmo grupo clase.
Será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas.
No inicio da clase dedicaranse uns minutos a recordar as normas de hixiene e seguridade e a importancia das
mesmas.
Cada alumno/-a contará cun apartado co seu material, que só utilizará e manexará el/-a.
Priorizarase a utilización do material individual. Cando sexa necesaria a utilización de material compartido,
desinfectarase despois da súa utilización.
No caso de que sexa necesaria a utilización do encerado, cada alumn/-a terá o seu propio xiz ou rotulador.
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Os últimos cinco minutos de cada sesión utilizaranse para desinfectar cadeiras e mesas, realizando ao mesmo
tempo a ventilación da aula.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Como norma xeral todo o alumando levará a máscara. Se non é posible, extremaranse as precaucións
(distancia de seguridade, pantalla, viseira…).
Será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas do departamento.
As reunións coas familias realizaranse sempre con cita previa, en horario que non coincida coas entradas,
saídas ou recreos do alumnado.
Todo o material que sexa utilizado para realizar probas psicopedagóxicas será debidamente desinfectado
despois da súa utilización.
No momento de saída dalgún membro da comunidade educativa do Departamento de Orientación,
dedicaranse uns minutos á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na
aula (panos desbotables e solución desinfectante).
Realizarase a preceptiva ventilación.
Apoios por parte dos membros do departamento nas aulas ordinarias:
Seguiranse as indicacións propostas sobre a idoneidade de realizar este tipo de apoios e, se fose posible,
levaranse a cabo tendo en conta todas as medidas de seguridade e hixiene.
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XIV. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O
PROFESORADO
56. CARÁCTER XERAL. REUNIÓNS PROFESORADO / DEPARTAMENTOS E
SALA DE PROFESORES.
CARÁCTER XERAL:
O profesorado deberá manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección e
aproveitará calquera contido para concienciar o alumnado do beneficio común do cumprimento das
normas. Unha vez comezado o curso escolar, os primeiros días, tanto o profesorado como os/as titores/as
intentarán afianzar co alumnado unhas rutinas básicas, un modo de actuación que nada ten que ver co
que os escolares teñen por costume.
Os elementos propios da aula como portas, ventás, persianas, luces, proxectores... serán unicamente
usados polo/a profesor/a.
O profesorado disporá de panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso
individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material
do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas.
En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de uso
docente, de ventilar a aula (cubrir a checklist) e de lembrar as medidas de protección ao alumnado.
O profesorado deberá comunicar a algún membro do equipo COVID calquera síntoma compatible con
esta infección (da súa persoa ou do alumnado) para poder aplicar o máis axiña posible o protocolo de
illamento.
Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non
presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores
e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se
garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a
dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.
REUNIÓNS PROFESORADO (EQUIPOS/DEPARTAMENTOS):
Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais,
cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos.
As reunións de inicio de curso (pola necesidade de supervisar espazos do centro) de equipos e
departamentos (que non superan o número máximo de asistentes permitidos) realiazaranse de xeito
presencial. Ao longo do curso optarase polas reunións de xeito telemánico.
SALA DE PROFESORES:
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O aforo máximo da sala do profesorado é de 15 persoas, para poder cumprir a distancia de seguridade
de 1,5 m. En cada cambio de profesor/a deberase hixienizar o lugar que ocupou, así como os elementos
común que empregou (ordenador, maquina expendedora,…)

57. REUNIÓNS ÓRGANOS COLEXIADOS.

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar
acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e
excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e
adaptacións oportunas.
Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que participen, o
contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente emitido
o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.
Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as convocatorias
serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar na
mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se poida formalizar para cada
un dos puntos por separado o senso das votacións.
As sesións de claustro realizaranse de forma mixta: presencial para quen teña dificultades de conexión
telemática e a través de videoconferencia para o resto de membros.
As sesión do consello escolar, se é posible, realizaranse de xeito presencial. Se esta opción non se
considera de seguridade para os membros do mesmo optarase por ferramentas de comunicación a
distancia.
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XV. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E
PEDAGÓXICO
58. PREVISIÓN DE ACTIVIDADES CO ALUMNADO DE PREVENCIÓN E HIXIENE
FRONTE AO SARS-CoV-2.
As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter prioritario durante todo o curso.
Formará parte da rutina de todas as aulas, especialmente no inicio de curso, un recordatorio diario sobre as
medidas fundamentais para combater a COVID- 19.
Nas programacións docentes recolleranse medidas a desenvolver durante todo o curso relacionadas coa
educación en saúde.

59. DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS.
Utilizarase con carácter xeral a páxina web do centro http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipalbinonunez/
e a aplicación Abalar-móbil para difundir toda a información destacada respecto a este tema, tanto
información concreta do centro como a enviada polas Consellerías de Educación, Universidade e FP e pola
Consellería de Sanidade.
Naqueles casos nos que o acceso á información telemática sexa dificultosa empregarase a comunicación con
información impresa.
Facilitarase a toda a comunidade educativa información e a posibilidade de asistencia posibles sesións,
preferentemente por medios telemáticos, de persoal sanitario sobre prevención e protección contra o covid19.

60. PROFESORADO COORDINADOR DA IMPLANTACIÓN DAS AULAS VIRTUAIS E
RELACIÓN CO PERSOAL ENCARGADO DAS ASESORÍAS DE NOVAS TECNOLOXÍAS.
O profesorado coordinador da xestión e dinamización da aula virtual será o que deseguido se especifica:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mª Soledad Fernández Cid
Mª del Pilar Alonso Fernández
Mª Dolores Formoso González
Xosé Rodríguez Iglesias
Mª José González Cid
Carlos Iglesias Álvarez
Fernando Fernández Diéguez
Patricia Ramírez Mancebo
Ángeles Olalla Ferreira Cao
Eva Vidal Ferro
Nuria Paz Novoa
Laura Pazos Pascual

EQUIPO COORDINADOR AULAS VIRTUAIS
Coordinadora TIC,s centro
Xefa de estudos
Secrtetaria
Director
Coordinador Educación Infantil
Coordinador 1º nivel EP
Coordinador 2º nivel EP
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61. INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO
Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.
Estas instrucions teñen por obxecto determinar, para o curso académico 2020/2021, aspectos organizativos e
medidas educativas necesarias para o desenvolvemento nos centros docentes da Comunidade Autonoma de
Galicia, das ensinanzas establecidas ao abeiro da Lei organica 2/2006, do 3 de maio, de educacion, na
redaccion dada pola Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
Serán de aplicacion nos centros docentes sostidos con fondos públicos correspondentes ao ámbito de xestión
da Comunidade Autonoma de Galicia nos que se impartan as ensinanzas de educación infantil, educación
primaria, educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.
Liñas xerais para o curso 2020/2021
Programa de acollida
Co fin de facilitar a incorporacion do alumnado afectado pola suspension da actividade lectiva presencial
durante o curso 2019/2020, o equipo directivo elaborará un programa de acollida que sera presentado ao
Consello Escolar do centro e que se desenvolverá nas dúas primeiras semanas do curso, coa organización de
actividades globalizadas que informen, alomenos, dos seguintes aspectos:
Novas normas de organización e funcionamento do centro.
Actuacións de prevención, hixiene e protección.
Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu desenvolvemento
na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial.
Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de acollida e
cohesión.
Avaliación inicial
A avaliacion inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso comprenderá as
seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de
atención educativa:
Analise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a súa
correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias clave.
Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situacion emocional co fin de tomar as e decisións
profesionais de actuación por parte do profesorado.
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Programacións didácticas
As programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior,
así como unha transición posible ao ensino non presencial, se esta fose necesaria.
As programacións didácticas (en adiante PD) elaboraranse contemplando os posibles escenarios en función da
situación sanitaria: actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non presencial.
Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2020/2021, os equipos docentes elaborarán plans de
reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non
adquiridos no curso 2019/2020.
A partir dos informes individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial,
reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso
anterior, os cales serán previamente determinados polos equipos docentes e departamentos didácticos, co fin
de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.
O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades individuais do
alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial, e estenderase, alomenos, durante o primeiro trimestre
do curso 2020/2021.
No plan de reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno
desenvolvemento de todo o alumnado. Entre estas medidas estarán a proposta de tarefas globalizadas que
requiran da posta en práctica de todas as competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC
como recurso didáctico, actividades que favorezan a autoaprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, e a
investigación mediante proxectos de traballo, entre outras.
Para a elaboracion das PD e seguindo os directrices establecidas na CCP, consideraranse os seguintes criterios:
a) Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se impartiron no
curso 2019/2020.
b) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e materia coa finalidade de detectar
as carencias e necesidades do alumnado.
c) Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do novo curso escolar. Recoméndase o seu
desenvolvemento dende un enfoque competencial e a través de propostas metodolóxicas activas e
axustadas ás necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten a colaboración e a participación
do alumnado no seu proceso de aprendizaxe.
d) Constarán as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, identificando de forma
expresa aqueles aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias clave, así como o
deseño de tarefas globais e as estratexias e instrumentos de avaliación máis adecuados para a
consecución deste obxectivo.
e) Revisión dos obxectivos de aáea ou materia en cada nivel, así como das competencias clave que o
alumnado poderá lograr como consecuencia da adaptacion das programacións.
f) Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao alumnado
que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do desenvolvemento doutras medidas de
atención á diversidade que se poidan establecer.
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Os plans de reforzo e recuperación formarán parte das programacións didácticas, así como da PXA.
En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades
educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non presencial, ademais de ter un carácter
eminentemente práctico e potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliación continua.
Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determinar o nivel
competencial acadado polo alumnado, sempre adecuándose ás modalidades xa citadas de ensino presencial e
non presencial.
Orientacións para a atención á diversidade
Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) coidarase que todo o
alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios presentes e
asegurarase a súa participación e implicación no desenvolvemento das accións educativas.
Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información para garantir a
comprensión e a comunicación da mesma así como o axuste, de medios, tempos, instrumentos ou
procedementos de avaliación, ás súas circunstancias.
Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares afectados pola suspensión da
actividade lectiva presencial no curso 2019/2020, incluíndo neles as medidas de atención á diversidade en
xeral e en particular as referidas ao alumnado con NEAE.
Orientacións para os servizos de orientación
Os Departamentos de Orientacion reforzarán as actuacións dirixidas á identificación das necesidades
educativas ocasionadas pola situacion de pandemia en coordinación coas persoas titoras, as medidas e
programas para a atención das mesmas así como as accións dirixidas ao coidado do benestar da comunidade
educativa. Estas medidas e accións concretaranse no Plan de orientación académica e profesional, Plan de
acción titorial, concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade e na PXA.
Proporcionarán asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar á súa práctica educativa telemática na
atención á diversidade así como adaptar a súa propia función de orientación á situación do momento.
Prestarase especial atención á orientación vocacional e profesional do alumnado, descubrindo
desenvolvendo as súas potencialidades para favorecer o proceso de toma de decisións.

e

Os servizos de orientación coordinaranse na atención do alumnado con necesidades educativas ou con
vulnerabilidade, no coidado do seu benestar e na atención ás familias.
Planificaranse actividades informativas e de orientación para coidar o tránsito entre etapas, ensinanzas e
modalidades de escolarización axustadas aos diferentes escenarios.
Ensino non presencial
Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos centros de ensino non
universitario de Galicia para o curso 2020/2021, os centros elaboraran un “Plan de Continxencia” no que se
establecerán as medidas que se adoptarán no caso de suspensión da actividade lectiva para facer efectivo o
ensino non presencial e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas
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instrucións da autoridade sanitaria.
No suposto de ensino non presencial, os centros educativos adoitarán as medidas establecidas no apartado 29
do Protocolo de Adaptacion ao Contexto da COVID-19. O profesorado, preferentemente a través da aula
virtual do centro, determinará as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes
básicas e a avaliación continua.
A organización dos recursos educativos de apoio do centro garantirá unha axeitada atención ao alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo, favorecendo o seu acceso ao currículo poñendo especial cuidado
na atención do alumnado con necesidades educativas especiais.
Establecerase un procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente utilizando,
preferentemente, as plataformas e medios telemáticos corporativos. Este procedemento determinará e
concretará claramente os obxectivos ou finalidades da comunicación, as persoas responsables así como a súa
temporalización.
Educación infantil
Ao abeiro da Disposición adicional segunda da Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario
escolar para o curso 2020/2021 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade autónoma
de Galicia, establécese que o período de adaptación do alumnado de 4º de Educacion Infantil terá a duración
mínima para acadar os seus obxectivos neste curso e, en todo caso, non se prolongará máis alá do día 30 de
setembro de 2020.
Ademais dos obxectivos propios deste período incluíranse os relacionados coa formación sobre o Plan de
adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/2021 que cada centro estableza (acceso ao centro e
desprazamentos, hixiene de mans, uso dos espazos e materiais, etc).
Resulta imprescindible reforzar a comunicación do profesorado coas persoas proxenitoras ou da titoría legal
do alumnado para informalos do Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/2021, así como do
Plan de continxencia para responder a potenciais novos períodos de alteración ou suspensión da actividade
lectiva, provocados pola situación sanitaria, co fin de garantir o adecuado desenvolvemento da actividade
educativa.
O alumnado de Educación Infantil precisa establecer vínculos afectivos co profesorado e cos iguais que lle
dean confianza para explorar as posibilidades que lle ofrece o entorno escolar. Esta circunstancia é
especialmente relevante no caso do alumnado de 4º de Educación Infantil que se escolariza por primeira vez
no centro. Propiciaranse contornas escolares saudables e seguras a través de medidas de prevención, hixiene
e promoción da saúde adaptadas a esta etapa educativa e atenderase ao benestar emocional deste alumnado.
O profesorado realizará unha adaptación das programacións incorporando os obxectivos, contidos e
aprendizaxes que, polas circunstancias especiais do terceiro trimestre do curso 2019/2020, non foran
abordados e que resulten imprescindibles para continuar coa programación do curso ao que pertence o
alumnado no curso 2020/2021.
Educación Primaria
Durante o primeiro trimestre, adoptaranse as medidas necesarias para favorecer a transición do grupo entre as
etapas de infantil e primaria que se basearán na información que consta nas correspondentes memorias finais,
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en canto ás aprendizaxes imprescindibles non adquiridas, así como nos informes individualizados do alumnado
elaborados ao final do curso 2019/2020. Á vista destes informes, o profesorado organizará plans de
recuperación e reforzo, coa colaboración do departamento de orientación, para aquel alumnado que presente
algunha necesidade educativa e/ou emocional.
A planificación do curso 2020/2021 precisa do traballo colaborativo do profesorado de Primaria e o
profesorado de Educación Infantil para o desenvolvemento de programacións didácticas globalizadas baseadas
en metodoloxías que non supoñan unha ruptura abrupta respecto das empregadas durante a etapa educativa
que o alumnado vén de rematar.
O informe individual valorativo do traballo realizado polo alumnado no curso 2019/2020 debera ser tido en
conta de cara a realización da programación do curso 2020/2021. Do mesmo xeito, a avaliación inicial será
especialmente relevante no comezo deste curso para a detección das posibles aprendizaxes imprescindibles
non adquiridas no 3º trimestre do curso 2019/2020.
É necesario prestar especial atención a transición entre niveis dentro desta etapa. No caso de 6 º de Educación
Primaria o informe individual será de especial relevancia xa que conta cun carácter informativo e orientador,
detallando aquelas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa das circunstancias do terceiro
trimestre, e que deberán ser obxecto de tratamento durante o curso escolar 2020/2021.
Será especialmente necesaria a colaboración entre os equipos docentes para atender ao alumnado de forma
coordinada nos aspectos educativos e emocionais.
Así mesmo, durante curso 2020/2021 adoptaranse as medidas necesarias de atención á diversidade, individuais
ou grupais, orientadas a responder as necesidades educativas concretas do alumnado derivadas da situación
excepcional do curso 2019/20.
De acordo co establecido no artigo 8.4 do Decreto 105/2014, os centros docentes poderán dedicar as horas de
libre configuración do centro ao afondamento e/ou reforzo dalgunha das áreas contempladas neste artigo. Así
mesmo, poderán optar por establecer outra ou outras áreas que determine o centro, segundo o seu proxecto
educativo e previa autorización da consellería competente en materia educativa.
Tal e como se recolle no anexo IV, estas materias desenvolveranse en 4º e 6º de educación primaria
cunha carga lectiva de 1 hora.
Con carácter excepcional, durante o curso 2020/2021, o horario establecido como de libre configuracion do
centro prioritariamente adicarase ao reforzo das áreas que determine o centro.

62. DIFUSIÓN DO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19”
O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a disposición
das autoridades sanitarias e educativas, podendo ser consultado tamén por calquera membro da comunidade
educativa. Será obxecto de difusión na páxina web do centro e a través doutros medios, telemáticos ou non,
de mensaxería que se acorde coas familias que así o requiran.

Dilixencia para facer constar que este “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso
2020/2021” foi presentado ao Claustro e Consello Escolar do centro, antes de ser dado a
coñecer a toda a comunidade educativa.
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Ourense, setembro de 2020

43

CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS
ANEXO (IX) AO PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO CURSO
2020/2021
Aspecto a considerar
Id.
1.1
1.2
1.3

Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade
Informouse aos/ás traballadores/-as de non acudir ao centro en caso de ter
síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?
Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos/-as de non envialos ao centro
educativo en caso de ter síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se
presentan estes síntomas?
Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador/-a ou
alumno/-a presenta síntomas da enfermidade no centro educativo?

Aspecto a considerar
Id.
2.1

2.2

Realizado
SI NON NP

Medidas organizativas
Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se
producen aglomeracións no acceso e se manteñen as distancias de seguridade?
En caso necesario, establecéronse entradas e saídas diferenciadas que
garantan a distancia entre persoas?
Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos
procedementos da Consellería de Educación?

2.3

Asegúrase que tanto os/as alumnos/-as como os/as docentes teñan fácil acceso
a auga e xabrón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras no
centro educativo? Se é necesario, disponse de dispensadores xabonosos e/ou
de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos/-as traballadores/-as e
dos/-as alumnos/-as?

2.4

Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de
atención ao público, como na área de administración, etc.? Definíronse
adicionalmente os equipos de protección a utilizar?

2.5

Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos
alumnos/-as, evitando o cruzamento duns/dunhas e otros/-as?

2.6

Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia,
diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo
adhesivo no pavimento?

2.7

Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao
mínimo posible?

2.8

Para as aulas… ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de
Educación?

2.9

Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia
de seguridade de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento
social?

Realizado
SI NON NP

Aspecto a considerar

Realizado
SI NON NP

Id.

Medidas organizativas
Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de
2.10
seguridade?
2.11 Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?
2.12 Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?
2.13 Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?
2.14

Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento
da Consellería de Educación?

2.15

Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por
pedal?

2.16

Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de
administración?

2.17 Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario,
hixienízanse antes de cada uso?
2.18 Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior
(limitacións de mobilidade)?
Aspecto a considerar
Id.
3.1
3.2

Formación e información dos/-as traballadores/-as
O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións
sanitarias que se deben seguir de xeito individual?
Formouse aos/ás traballadores/-as na prevención do contaxio e as medidas a
adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de
protección a empregar?

3.3

Informouse aos/ás traballadores/-as sobre as medidas preventivas que deben
adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo?

3.4

Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal
(máscaras, luvas de látex, panos, etc.)?

3.5

Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo
o marcado pola Consellería?

3.6

Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para poder
emprender e manter a actividade e limpeza requirida?

3.7

Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa
periodicidade?

3.8

Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os
cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son
tocadas con máis frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, os
dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e
ordenadores?

Realizado
SI NON NP

Aspecto a considerar
Id.

Formación e información dos/-as traballadores/-as
Déronselle instrucións aos/ás traballadores/-as para depositar o material de
hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación
3.9
de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas as recollidas
separadas)?
Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha
3.10 persoa que presentou síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza
empregados neste caso?
Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas
3.11 instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural durante o
tempo suficiente establecido pola normativa?
3.12

Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans,
non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado, etc.)?

3.13

Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos/ás alumnos/-as e demais
persoal do centro (traballadores/-as e visitantes ocasionais)?

Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade
a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias
3.14
(zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado pola Consellería de
Educación?
3.15

Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a
calquera persoa que presente síntomas da enfermidade?

3.16

Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións,
vestiarios, comedor, etc.)?

Realizado
SI NON NP

CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DO CENTRO
CEIP PLURILINGÜE ALBINO NÚÑEZ
ANEXO (IX) AO PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO CURSO
2020/2021
Aspecto a considerar
Id.
1.1
1.2
1.3

Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade
Informouse aos/ás traballadores/-as de non acudir ao centro en caso de ter
■
síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?
Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos/-as de non envialos ao centro
educativo en caso de ter síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se ■
presentan estes síntomas?
Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador/-a ou
alumno/-a presenta síntomas da enfermidade no centro educativo?

Aspecto a considerar
Id.
2.1

2.2

Realizado
SI NON NP

■

Realizado
SI NON NP

Medidas organizativas
Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se
producen aglomeracións no acceso e se manteñen as distancias de seguridade?
■
En caso necesario, establecéronse entradas e saídas diferenciadas que
garantan a distancia entre persoas?
Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos
■
procedementos da Consellería de Educación?

2.3

Asegúrase que tanto os/as alumnos/-as como os/as docentes teñan fácil acceso
a auga e xabrón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras no
centro educativo? Se é necesario, disponse de dispensadores xabonosos e/ou
de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos/-as traballadores/-as e
dos/-as alumnos/-as?

■

2.4

Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de
atención ao público, como na área de administración, etc.? Definíronse
adicionalmente os equipos de protección a utilizar?

■

2.5

Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos
alumnos/-as, evitando o cruzamento duns/dunhas e otros/-as?

■

2.6

Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia,
diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo
adhesivo no pavimento?

■

2.7

Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao
mínimo posible?

■

2.8

Para as aulas… ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de ■
Educación?

2.9

Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia
de seguridade de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento ■
social?

Aspecto a considerar

Realizado
SI NON NP

Id.

Medidas organizativas
Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de
2.10
■
seguridade?
2.11 Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?
■
2.12 Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?
■
2.13 Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?

■

2.14

Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento
da Consellería de Educación?

■

2.15

Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por
pedal?

■

2.16

Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de
administración?

■

2.17 Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, ■
hixienízanse antes de cada uso?
2.18 Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior
(limitacións de mobilidade)?

■

Aspecto a considerar

Realizado
SI NON NP

Id.
3.1
3.2

Formación e información dos/-as traballadores/-as
O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións
■
sanitarias que se deben seguir de xeito individual?
Formouse aos/ás traballadores/-as na prevención do contaxio e as medidas a
adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de ■
protección a empregar?

3.3

Informouse aos/ás traballadores/-as sobre as medidas preventivas que deben
adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo?

■

3.4

Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal
(máscaras, luvas de látex, panos, etc.)?

■

3.5

Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo
o marcado pola Consellería?

■

3.6

Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para poder
emprender e manter a actividade e limpeza requirida?

■

3.7

Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa
periodicidade?

■

3.8

Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os
cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son
tocadas con máis frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, os
dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e
ordenadores?

■

Aspecto a considerar

Realizado
SI NON NP

Id.

Formación e información dos/-as traballadores/-as
Déronselle instrucións aos/ás traballadores/-as para depositar o material de
hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación
3.9
■
de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas as recollidas
separadas)?
Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha
3.10 persoa que presentou síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza ■
empregados neste caso?
Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas
3.11 instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural durante o ■
tempo suficiente establecido pola normativa?
3.12

Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans,
non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado, etc.)?

■

3.13

Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos/ás alumnos/-as e demais
persoal do centro (traballadores/-as e visitantes ocasionais)?

■

Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade
a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias
3.14
(zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado pola Consellería de
Educación?

■

3.15

Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a
calquera persoa que presente síntomas da enfermidade?

■

3.16

Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións,
vestiarios, comedor, etc.)?

■
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