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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2021-
2022” 

 

 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15019323 CEIP ALBORADA 

 

Enderezo C.P. 

Rúa San José de Calasanz, 5, A Bj,  15008  

Localidade Concello Provincia 

A Coruña,  A Coruña,  A Coruña,  

Teléfono Correo electrónico 

881961192 Ceip.alborada@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipalborada/ 
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

 

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

     881961191 
     606227524 

Membro 1 Dna. María del Carmen Iglesias Iglesias Cargo Directora 

Substituto/a Dna. Paola Losada Monelos Cargo Xefa de Estudos 

Tarefas 
asignadas 

○  Nomear membros suplentes do Equipo COVID 
○ Coordinación do Equipo COVID 
○  Relación coa administración, centro de saúde de 

referencia e as familias. 
○ Comunicación de casos. 

 

 

Membro 2 Dna. Iria Martín López Cargo Secretaria 

Substituto/a Dna. Belén Ojea González Cargo Coord. Ed. Infantil 

Tarefas 
asignadas 

● Distribución de espazos, organización da intendencia. 
● Divulgación das normas, protocolos, etc ao persoal de Ed. 

Infantil e ás familias a través da páxina web. 
● Elevar as propostas do equipo docente de Ed. Infantil. 
● Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Ed. Infantil 

 

 

Membro 3  Dna. Paola Losada Monelos Cargo Xefa de Estudos 

Substituto/a  Dna. MªLuisa Oubel Romasanta Cargo Titora 

Tarefas 
asignadas 

○  Rexistro e comunicación das ausencias, enfermidade, etc 
○ Dar a acoñecer as normas, protocolos, etc ao persoal de 

Ed. primaria. 
○ Elevar as propostas do equipo docente de Ed. primaria. 
○ Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Ed. 

Primaria. 
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Outros membros 

de caracter 

consultivo 

● Dn. Javier Rey Sucunza (Orientador) 
○  Membro consultivo. Encárgase da normativa 

específicamente referida ao alumnado con NEAE. 
Asesoramento ás familias e mestres/as con alumnado das 
devanditas características. 

 
 

 
● Dna. (Susana Pérez) 

○  Membro consultivo. Aporta a visión das familias sobre as 
medidas COVID, adecuación das canles de divulgación e 
favorecemento da comunicación coa comunidade. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro  Centro de Saúde de Elviña- Mesoiro Teléfono 981247177 

Contacto D.Francisco Javier Maestro Saavedra 
Dna.Carmen López Bolaño 

 

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

Aula de convivencia sita na planta baixa (Aula a12 )   
 
En dita aula haberá sempre dispoñible:  

● panos desbotables 
● xel hidroalcólico 
● papeleira con pedal e tapa (dita papeleira deberá ter sempre bolsa de plástico 

no interior) 
● mascarilla  
● un par de luvas 

 

 

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

número total) 

EDUCACIÓN INFANTIL 100 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

314 

1º nivel         47 

2ºnivel 

 

42 

3º nivel 

 

50 

4º nivel 

 

62 
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5º nivel 

 

53 

6ºnivel 60 

 

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

 Persoal docente 34 

 Persoal laboral  2 
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7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

 

Por motivos de espazo e organización os grupos de convivencia refírense no noso caso aos niveis 

e non aos grupos ainda cando nalgúns casos apareza separado por grupos aula. 

 

Etapa Ed. Infantil Curso 4º inf Grupo A/B 

Aula 
A5/A6 Nº de alumnado 

asignado 

15/14 Nº de profesorado asignado 

(titora, apoio e especialistas) 
9 

 

Etapa Ed. Infantil Curso 5º inf Grupo A/B 

Aula 
A4/A3 Nº de alumnado 

asignado 

18/16 Nº de profesorado asignado 

(titora, apoio e especialistas) 
9 

 
 

Etapa Ed. Infantil Curso 6º inf Grupo A/B 

Aula 
A1/A9 Nº de alumnado 

asignado 

16/18 Nº de profesorado asignado 

(titora, apoio e especialistas) 
9 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula 
 1º A Nº de alumnado 

asignado 

25 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
 5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 1º Grupo B 

Aula 
 1ª B Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
 5 

 

Etapa Ed. Primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula 
 2ºA Nº de alumnado 

asignado 

21 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 2º Grupo B 

Aula 
 2ºB Nº de alumnado 

asignado 

21 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
5 
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Etapa Ed. Primaria Nivel 3º Grupo A 

Aula 
3ºA Nº de alumnado 

asignado 

20 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
 5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 3º Grupo B 

Aula 
3ºB Nº de alumnado 

asignado 

25 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
 5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 3º Grupo C 

Aula 
3ºC Nº de alumnado 

asignado 

25 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
 5 

 

Etapa Ed. Primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula 
4ºA Nº de alumnado 

asignado 

21 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 4º Grupo B 

Aula 
4ºB Nº de alumnado 

asignado 

20 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 4º Grupo c 

Aula 
4ºC Nº de alumnado 

asignado 

21 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula 
5ºA Nº de alumnado 

asignado 

18 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 5º Grupo B 

Aula 
5ºB Nº de alumnado 

asignado 

17 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
 5 
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Etapa Ed. Primaria Nivel 5º Grupo C 

Aula 
5ºC Nº de alumnado 

asignado 

17 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
 5 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula 
6ºA Nº de alumnado 

asignado 

22 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
6 

 
 

Etapa Ed. Primaria Nivel 6º Grupo B 

Aula 
6ºB Nº de alumnado 

asignado 

19 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
5 

 

Etapa Ed. Primaria Nivel 6º Grupo C 

Aula 
6ºC Nº de alumnado 

asignado 

19 Nº de profesorado asignado 

(titora e especialistas) 
5 

 
 
 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa 

figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 
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 Ed. Infantil: 
 

Atendendo ás reducidas proporcións das aulas (arredor dos 40 metros cadrados), á 
ratio, ás características específicas dos nenos/as desta etapa e ao mobiliario do que 
se dispón (mesas pensadas para ser empregadas por entre 6 e 4 nenos/as segundo 
sexan hexagonais ou circulares) non é posible facer distanciamento no aula, 
especialmente dado que ao ter que formar grupos de ata 5 nenos/as debe 
incrementarse o número de mesas por aula. Procurarase separar as mesas na medida 
do posible. 
 Na medida do posible deberase: 

● Manter equipos estables, que só se modificarán de trimestre en trimestre ou por 
causa de forza maior. 

● Non se poderá establecer traballo por rincóns cando sexan os grupos 
preestablecidos os que roten nos mesmos, salvo no caso en que se garanta a 
limpeza dos espazos entre usuarios e que non se compartan materiais. 

● Ventilación: Procurarase manter as aulas ventiladas ao longo de toda a mañá 
en caso de que non chova e sempre que o frío non sexa excesivo. Debe terse 
en conta que non é posible abrir as fiestras completamente para ventilar entre 
sesións, posto que as apenas ceden 10 cm xa que teñen instalados sistemas 
para evitar que os pequenos/as podan abrilas e precipitarse. 
En condicións ideais deben abrirse cando menos 15 min antes de comezar a 
xornada, 15 min ao remate de cada xornada, recreos, 5 min entre clase e clase 
e de 2 a 5 min cada 20 min durante a duración destas. 
En caso de que non sexa posible abrir as fiestras durante toda a xornada, 
aproveitarase na medida do posible os momentos nos que escampe para 
ventilar. 
Procurarase manter a porta aberta sempre que sexa posible e resultará 
imprescindible facelo cando non se poda abrir as fiestras. 

● Non se poderá empregar material persoal dos nenos/as de xeito colectivo pero 
sí o material do centro que será necesario desinfectar entre usuarios.  

● En ningún caso os materiais poderán estar a libre disposición do alumnado. 
● Dentro do aula o alumnado deberá levar posta a mascarilla sempre que non 

estén sentados co seu grupo de referenza. Para desplazarse pola mesma, os 
espazos comúns, nas asembleas e calquer outra actividade que requira un 
contacto estreito ou na que non se podan garantir as distancias de seguridade 
(coa excepción dos momentos en que estén sentados co seu subgrupo), será 
imprescindible levala. 

● O alumnado deberá hixienizar as mans a lo menos á entrada no aula, saída, 
subida do recreo e cando espirre, tusa ou utilice o wc, así como no acceso a 
calesquer aula ou recinto de uso común. 

● Non se poderá deixar nas aulas ningún material que pertenza ao alumnado 
unha vez rematen as clases, coa excepción daqueles que, tendo sido 
aportados polas familias, estén pensados para un uso colectivo e de 
manipulación exclusiva por parte do profesorado ou ben aquel que quede 
debidamente illado en recipientes que podan ser doadamente movidos para 
facilitar as labores de limpeza. 

● Todo o profesorado deberá levar mascarilla. 
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Ed. Primaria: 
 

Atendendo ás reducidas proporcións das aulas (arredor dos 40 metros cadrados), á 
ratio e ao mobiliario( hai aulas que só dispoñen de mesas pensadas para ser usadas 
por dous alumnos/as), e posto que se consideran grupo burbulla non será preciso 
manter a distancia interpersoal. 
En caso de que se formen grupos e mesas comúns estos non excederán de 5 
membros e procurarase manter estos durante todo o trimestre. O mestre titor/a ou 
aquel que decida formalos, deberá anotar os compoñentes de cada grupo e deixar 
unha lista dos mesmos sobre os expedientes do seu grupo.(Ver modelo no anexo) 

● O alumnado de Ed. Primaria deberá levar sempre posta a máscara. 
● Ventilación: Procurarase manter as aulas ventiladas ao longo de toda a mañá 

en caso de que non chova e sempre que o frío non sexa excesivo. Debe terse 
en conta que non é posible abrilas completamente para ventilar entre sesións 
posto que as fiestras apenas poden abrirse 10 cm pois teñen instalados 
sistemas para evitar que os pequenos/as podan abrilas e precipitarse. 
En condicións ideais deben abrirse cando menos 15 min antes de comezar a 
xornada, 15 min ao remate de cada xornada, recreos, 5 min entre clase e clase 
e de 2 a 5 min cada 20 min durante a duración destas. 
En caso de que chova non será posible abrir as fiestras. Aproveitarase na 
medida do posible os momentos nos que escampe para ventilar. 
Manteranse as portas abertas sempre que sexa posible e de xeito 
imprescindible cando non sexa posible a apertura das fiestras. 

● Non se poderá empregar material persoal dos rapaces/as de xeito colectivo o 
que supón que non será posible emprestar útis de escritura, etc. En caso de 
que fose imprescindible, será o mestre/a o que cederá o útil preciso (sempre 
dos provistos polo centro) previa desinfeccion con alcool ou hidroxel, proceso 
que se repetirá cando acaben de empregalo.  

● Non se poderá deixar nas aulas ningún material que pertenza ao alumnado 
unha vez rematen as clases, coa excepción daqueles que, tendo sido 
aportados polas familias, estén pensados para un uso colectivo e de 
manipulación exclusiva por parte do profesorado . 

● Aquel material de uso diario e persoal (estoxo…)poderá quedar na aula nunha 
caixa con tapa aportada pola familia, dita caixa será manipulada únicamente 
polo propietario/a e  hixienizarase ao remate das clases antes do seu 
almacenamento. 

● O profesorado fará especial fincapé en que os pequenos/as coñezan e 
respecten dita norma. 

● Todo o profesorado deberá levar mascarilla.  
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9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das 

familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias) 

  O protocolo a seguir en relación a comunicación de incidencias relacionadas co 
COVID será o seguinte: 
 
- Persoal con síntomas antes da incorporación: 
Para o persoal laboral e docente que presente síntomas antes de incorporarse ao 
traballo: O persoal laboral e docente remitirá un correo indicando a súa ausencia e 
chamará ao teléfono do centro para comunicar a súa ausencia. 
 
- Alumnado que presente sintomatoloxía antes de acceder ao centro: 
Para o alumnado que presente síntomas antes de incorporarse ao centro: O 
profesorado titor habilitará en Abalar antes do comezo das clases un fío que se 
denominará Comunicación de posibles casos COVID (mensaxe privada por persoas 
dun grupo con opción de resposta activada que se manterá aberta hasta finais de 
curso) que as familias empregarán para remitir ao mesmo/a os avisos relacionados 
coa enfermidade dos pequenos/as.  
Os titores deberán consultar o Abalar sempre que algún alumno/a se ausente e 
comunicar ao Equipo Covid as incidencias que se podan dar neste sentido. 
 
- Persoal con síntomas unha vez comezada a actividade: 
O profesorado ou persoal laboral que presente síntomas durante a xornada escolar 
unha vez se teña incorporado ao centro,  procederá como se indica en apartados 
posteriores do presente documento e advertirá á conserxe, quen se porá en contacto 
co Equipo Covid (preferentemente con membros do mesmo que estén de garda ao 
obxecto de non interromper o normal decurso da actividade docente).  
En caso de que sexa esta a afectada porao directamente en coñecemento do equipo. 
 
- Alumnado con síntomas unha vez comezada a actividade: 
Se o alumnado presentase síntomas unha vez se teña incorporado ao centro 
procederase tal e como se indica en apartados posteriores. O mestre que esté co 
pequeno/a cando este presente os síntomas porao en coñecemento da conserxe 
quen, á súa vez notificarao ao equipo COVID (preferentemente a membros do mesmo 
que estén de garda ao obxecto de non interromper o normal decurso da actividade 
docente).  
 

 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 
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- Do alumnado: O profesorado titor (ou a xefa de estudos na súa ausencia) rexistrará 
en XADE as ausencias do alumnado do seu grupo e as familias deberán xustificar 
ditas ausencias a través da aplicación abalar como ven sendo habitual no centro. Por 
seguridade, non se aceptarán xustificacións en papel salvo causas de forza maior. 
En caso de que o alumnado se ausente debido a sintomatoloxía relacionada co 
COVID procederase tal e como se indica no punto correspondente do presente 
documento. 
 
- Do profesorado: As ausencias do profesorado serán rexistradas pola xefa de estudos 
na aplicación e comunicadas á administración polos medios habituais. En caso de que 
o profesorado se ausente debido a sintomatoloxía relacionada co COVID procederase 
tal e como se indica no punto correspondente do presente documento. 

 

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

educativas) 

 En caso de que apareza un abrocho, Dna. María del Carmen Iglesias Iglesias 
contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade e Dna. Paola Losada Monelos 
rexistrará a incidencia a través dos medios que prevean a tal fin as autoridades. 

 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

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

que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

Ver anexo 

 

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

distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

 
● No caso dos desdobres que deban facerse para a asignatura de relixión 

católica e/ou evanxélica empregarase o aula de relixión católica e a Titoria 1 no 
caso de relixión evanxélica. 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 

cuestionario de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de 

orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese 

utilizar un semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020-2021) 
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Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, 
adoptamos as seguintes medidas: 
- Emprego de máscara como norma xeral. 
- Recoméndase ao profesorado o uso de viseiras transparentes debido ao traballo 
específico que se realiza nas aulas de PT e AL que require da visualización da 
faciana. 
- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha 
ventilación de cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados 
nos que se tratará de implicar ao alumnado sempre que sexa posible. 
Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo 
ao plan. 

 

 

 

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

As titorías deberán ser sempre con cita previa.  
Poderán levarse a cabo de xeito presencial ou telemático/telefónico (primando esta 
última), segundo a dispoñibilidade das familias e medios.  
Non se concederán titorías presenciais durante a mañá salvo caso de forza maior e 
sempre que se dispoña de autorización previa do equipo COVID ao obxecto de que a 
persoa encargada da organización poda determinar un espazo susceptible de ser 
empregado en condicións de seguridade a tal fin e nun horario que non supoña un 
risco para a comunidade. 
En caso de titorías presenciais aconsellase a asistencia dun só dos 
proxenitores/titores (poderá exceptuarse dita norma en caso pais/nais divorciados 
cando ambos manifesten no momento de concertarse a cita o seu interese por asistir 
presencialmente á reunión ou cando o profesor/a titor/a considere imprescindible a 
asistencia de ambos por motivos de carácter pedagóxico) levaranse a cabo nas aulas 
e procurarase maximizar a distancia interpersoal. Os pais e mestres deberán ir 
provistos de mascarillas e manteranse, a ser posible, as fiestras abertas para facilitar 
a ventilación. 
Os visitantes  non poderán empregar material do centro. 
En caso de ter dúas ou máis titorías seguidas, deberán hixienizarse as superficies 
coas que as familias/titores tiveran contacto e ventilar polo menos 5 minutos antes de 
iniciar a segunda.  

 

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

do concello...) 
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O protocolo COVID publicarase na páxina web do centro e o profesorado titor porá en 
coñecemento das familias da súa titoría os puntos e medidas principais do mesmo. 
 
O centro disporá de cartelería informativa das medidas a observar tanto de cara ao 
acceso como durante a “visita” ao centro.  

 
A conserxe informará verbalmente das normas cando sexa necesario  e regulará o 
acceso ao centro de familias e outros/as visitantes/traballadores, etc verificando 
visualmente que fagan unha primeira hixienixación de mans e que leven máscara. 
 
Cando se determine a necesidade de comunicar un abrocho á comunidade, a 
directora enviará un abalar xeral aos membros da mesma para poñer no seu 
coñecemento a existencia dun abrocho e as medidas a adoptar serán colgadas na 
web do centro, referencia habitual para a comunidade. 
 
Os adultos que acodan ao centro deberán vir sempre provistos de mascarillas e 
observar as medidas de distanciamento previstas pola lei. 
 
Cando se concerte unha visita de persoal alleo, quen a concerte, informaralle 
previamente das medidas a ter en conta para acceder ao recinto. 
 

 

 

 

17. Uso da máscara no centro 
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Polo profesorado: O profesorado deberá levar máscara sempre posta cando se atope 
nas instalacións do centro, nas gardas de entrada, saída e recreo, nos corredores e 
zonas de uso común ao non poderse garantir as distancias de seguridade 
interpersoais.  
Portará máscara así mesmo dentro do aula. 
Noutros supostos o uso quedará á súa discrección. 
En todo caso non se pode obviar a referenza que supón para o  alumnado polo que 
será imprescindible que coa súa modelaxe sirva de exemplo dun correcto uso para os 
pequenos/as. 
 
Polo persoal non docente: O persoal non docente deberá levar máscara sempre posta 
cando se atope nas instalacións do centro, nos corredores e zonas de uso común ao 
non poderse garantir as distanzas de seguridade interpersoais.  
Portará máscara así mesmo durante toda a xornada. 
Noutros supostos o uso quedará á súa discrección. 
En todo caso non se pode obviar a referenza que supón para o  alumnado polo que 
será imprescindible que coa súa modelaxe sirva de exemplo dun correcto uso para os 
pequenos/as. 
 
Polo alumnado de Ed. Infantil: O alumnado deberá levar posta a mascarilla sempre 
que non estén sentados co seu grupo-mesa de referenza. Para desplazarse polo aula, 
os espazos comúns, nas asembleas e calquer outra actividade que requira un 
contacto estreito ou na que non se podan garantir as distancias de seguridade, será 
imprescindible levala. 
 
Polo alumnado de Ed. Primaria:  
O alumnado de Ed. Primaria deberá levar sempre posta a máscara . 
 
Polas persoas alleas ao centro: As persoas alleas ao centro tales como familias, 
persoal edixgal, persoal de mantemento etc, deberán levar máscara en todo momento. 
 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O protocolo COVID publicarase na páxina web do centro e o profesorado titor porá en 
coñecemento das familias da súa titoría os rasgos e medidas principais do mesmo. 
Enviarase unha copia do mesmo vía email ao claustro e membros do consello. 

 

 

 

 

 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

frecuente (non incluír datos de carácter persoal) 
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Durante a xornada lectiva Persoa de limpeza 1 levará a cabo as seguintes tarefas: 
 

▪ Limpeza de superficies de uso frecuente (picaporte e tirador da porta principal 
interior de acceso ao centro, picaportes das portas das salas de profesores e 
superficies da mesma, picaportes dos despachos e reprografía, wc do 
profesorado) e no caso dos aseos de polo menos 3 veces ao día.  

▪ Limparanse os pasamáns despois da subida e baixada ao recreo. 
▪ Comprobará unha vez ao día a dispoñibilidade de xel hidroalcólico e xabrón 

nas distintas superficies. 
 

▪ Reporá o xel hidroalcólico e ou xabrón cando se agote no transcurso da 
actividade lectiva. 

▪ Limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada cambio de 
quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con 
especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de 
manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario. 

▪ Limpeza do despacho da administrativo(das superficies coas que están en 
contacto os pais/nais/titores) cando se produza unha entrada e saída de 
persoas alleas ao centro  

 
 

Con caracter xeral: 
 

 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de 
contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, 
chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características así 
como de billas elementos das cisternas e outros dos aseos.  

 Limparanse con especial atención e coidado os aseos, o mobiliario das aulas e 
pasillos e moi especialmente o mobiliario e enseres das aulas de Ed. Infantil ao 
ser máis proclives nestes niveis ao traballo no chan e, no caso de 4º de Ed. 
Infantil a poñer as superficies en contacto coa boca.  

 Porase especial atención na hixienización do despacho da administrativo por 
ser un lugar moi frecuentado por persoas alleas ao centro. 

 Utilizaranse desinfectantes como disolucións 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. 

 Ventilaranse as aulas en horario vespertino tanto tempo como as condicións 
meteorolóxicas o permita, dentro do seu horario laboral. 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia 

semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas 

realizara o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

O establecemento do horario do persoal de limpeza corresponde ao Concello. 

 

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

 A empresa de limpeza é a encargada de facilitar o material aos seus empregados e 
empregadas 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

 

 

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

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

HORA HORA HORA HORA HORA 

 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 
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Disporase de papeleiras con pedal e tapa nos aseos, na sala de illamento e nos 
corredores. 
O persoal de limpeza vaciará estas papeleiras nuns sacos para o seu posterior 
traslado ao lugar designado polas autoridades Sanitarias 
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Id. Material de protección 

 

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

 1 dispensador de xel en cada aula, despacho, espazo de traballo e un na 
entrada 

 Garrafas de xel. 
 1 caixa de luvas nos despachos, en conserxería e un par de luvas no aula 

COVID 

 1 caixa de mascarillas doadas pola administración. 
 1 mampara de protección para a administrativo. 

 1 dispensador de desinfectante de superficies en cada aula, despacho e 
espazo de traballo. 

 1 papeleira de pedal en cada espazo de uso común, sala de mestres e nos 
corredores. 
 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

As compras de material realizaranse a través da secretaria do centro en función do 
presuposto dispoñible en cada caso.  

 

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

O persoal de limpeza será quen repoña o contido dos diversos expendedores, papel 
de rollo, etc;  verifique a dispoñibilidade e notifique á secretaria a necesidade de 
reposición dos materiais. 
Así mesmo, cando algún outro membro da comunidade educativa detecte algunha 
falta de material, porao en coñecemento da secretaria á maior brevidade. 
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Id. Xestión dos abrochos 

 

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

centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 
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 Con caracter xeral: 
 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 

teñan 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.  

 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.  

 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun 
centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a 
persoa coordinadora do equipo  
formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para 
comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle informática que poda existir 
chegado o momento).  

 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 neno ou nena 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 as 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.  
 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 con  
seguintes supostos:  
◦ 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 do centro educativo.  

◦ 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 
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volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de 
consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 

 
 Protocolo a seguir en relación á xestión dos abrochos : 

 
- Persoal con síntomas antes da incorporación: 
Para o persoal laboral e docente que presente síntomas antes de incorporarse ao 
traballo: O persoal laboral e docente remitirá un correo indicando a súa ausencia e 
chamará ao teléfono do centro para comunicar a súa ausencia. O afectado deberá 
poñerse en contacto co seu centro médico de referenza para comunicar dita 
circunstancia. 

 
 
- Alumnado que presente sintomatoloxía antes de acceder ao centro: 
Para o alumnado que presente síntomas antes de incorporarse ao centro: O 
profesorado titor habilitará en Abalar antes do comezo das clases un fío que se 
denominará Comunicación de posibles casos COVID (mensaxe con opción de 
resposta) que as familias empregarán para remitir ao mesmo/a os avisos relacionados 
coa enfermidade dos pequenos/as.  
Os titores deberán consultar o Abalar sempre que algún alumno/a se ausente e 
comunicar ao Equipo Covid as incidencias que se podan dar neste sentido. 
A familia dun neno ou nena 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 as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a 
valoración polo médico de atención primaria. 
 
- Persoal con síntomas unha vez comezada a actividade: 
O profesorado ou persoal laboral que presente síntomas durante a xornada escolar 
unha vez se teña incorporado ao centro,  procederá como se indica en apartados 
posteriores do presente documento e advertirá á conserxe, quen se porá en contacto 
co Equipo Covid (preferentemente con membros do mesmo que estén de garda ao 
obxecto de non interromper o normal decurso da actividade docente).  
En caso de que sexa esta a afectada porao directamente en coñecemento do equipo. 
O membro do persoal afectado deberá poñer inmediatamente unha mascarilla e 
abandonar o centro á maior brevidade, se fose preciso solicitar unha ambulancia ou 
agardar a que poda ser transportado, illarase no aula de convivencia ata que poda 
abandonar o colexio. 
Un membro do equipo covid, preferentemente Dna. María Iglesias, deberá chamar ao 
centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do 
SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 
- Alumnado con síntomas unha vez comezada a actividade: 
Se o alumnado presentase síntomas unha vez se teña incorporado ao centro 
procederase tal e como se indica en apartados posteriores. O mestre que esté co 
pequeno/a cando este presente os síntomas porao en coñecemento da conserxe 
quen, á súa vez notificarao ao equipo COVID (preferentemente a membros do mesmo 
que estén de garda ao obxecto de non interromper o normal decurso da actividade 
docente).  

En caso dun menor, deberá poñer inmediatamente unha mascarilla. O titor/a 
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ou no seu defecto a administrativo, informará á familia e, posto que será 
preciso solicitar unha ambulancia ou agardar a que poda ser transportado, 
illarase no aula de convivencia ata que poda abandonar o colexio. 
Durante este tempo permanecerá acompañado polo mestre/a titor na 
medida do posible e non se rotará a persoa que o acompañe ao obxecto de 
limitar a exposición. 

                   Un membro do equipo covid, preferentemente Dna. María Iglesias, deberá 
chamar ao              centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono 
de referencia do SERGAS e    seguiranse as súas instrucións. 
O responsable de comunicación co centro médico e a consellería porá en 
coñecemento dos mesmos os abrochos que podan ter xurdido. 
 
Cando se determine a necesidade de comunicalo á comunidade, a secretaria enviará 
un abalar xeral aos membros da mesma para poñer no seu coñecemento a existencia 
dun abrocho e as medidas a adoptar serán colgadas na web do centro, referenza 
habitual para a comunidade. 
 

A comunidade educativa deberá informar en caso de padecer a enfermidade  
ao obxecto de poder proceder como dicte o protocolo médico que se teña 
establecido para entón. (cabe supoñer que se comunicará á comunidade a 
presenza dun enfermo de xeito anónimo e se illará aos membros do grupo aula 
e profesorado que tiveran contacto directo con eles/as con carácter xeral ou ao 
profesorado e persoal do centro que o tivese de xeito puntual )  

 

  Procedemento para a reincorporación á actividade lectiva ordinaria: 
 

◦ 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 dos 
alumnos incluídos en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á 
Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. O 
modelo proposto establece catro fases:  

Fase 1 (Adecuación dos espazos)  
Duración: Será a lo menos 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 dos alumnos, 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.  
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Fase 2 (Formación de pequenos grupos)  
Duración: 1 semana  
A porcentaxe de alumnos 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 aos alumnos 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 dos alumnos polos corredores do centro.  
- Formar aos alumnos nas medidas de distanciamento físico no recreo.  
- Informar aos alumnos das novas normas derivadas da pandemia no SARS-
CoV-2  
 
Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)  
Duración: 1 semana  
A porcentaxe de alumnos na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta fase 
os alumnos continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento 
físico cun grupo máis  
numeroso.  
Obxectivos:  
- Establecemento de criterios claros de entrada e saída dos alumnos de forma 
progresiva.  
- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de 
alumnos.  
 
Fase 4 (Fase de reactivación)  
Duración: 1 semana  
A porcentaxe de alumnos 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 alumnos coñecen as  
medidas necesarias no período de pandemia.  
Obxectivos:  
- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.  
- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara  
para os alumnos.  
- O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas.  

 

 

 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa 
(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) 
(indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome) 

A Directora do Centro 
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Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

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

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 
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A Xefa de Estudos encargarase das solicitudes. 
 

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, 
enfermidadehepática 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. O servicio sanitario do Servicio de Prevención de Riscos Laborais deberá 
avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por 
coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección 
necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servicios 
de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 
 
As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais serán asumidas 
polo persoal sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional nas xefaturas territoriais."  
De conformidade co Criterio Operativo nº 102 /2020 do Ministerio de Traballo e 
Economía Social, o escenario de risco cualificase como de baixa probabilidade de 
exposición. No mesmo senso a actividade educativa non constitúe un risco de 
empresa con actividades, que pola súa natureza, constitúan un risco laboral de 
exposicións ao SARS-CoV-2, senón que a súa presenza nos centros educativos 
constitúe unha situación excepcional, derivada da infección das persoas traballadoras 
por vías distintas da profesional.  
 
Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe 
aplicarse o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de 
prevención de riscos laborais fronte á Parrafo redactado de conformidade coa 
previsión do documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 
de riesgos laborales frente la exposición al SARS-CoV-2”Ministerio de Sanidad 
versión do19 de junio de 2020“ 
Medidas de prevención, higiene e promoción de la salud frente al COVID-19 para 
centros educativos en el curso escolar 2020-2021 paxina 11” exposición ao SARS-
COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade tendo en conta que con carácter xeral 
na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1. Isto volve a 
confirmarse no punto 4.1.a das Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da 
Saúde fronte a COVID-19 para centros educativos no curso 2020-2021, do Ministerio 
de Sanidade e do Ministerio de Educación e Formación Profesional de data 
22.06.2020, que taxativamente manifesta: "En general, tal y como establece el 
Procedimiento citado, en función  
da la naturaleza de las actividades docentes en los centros educativos, así como de la 
incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población 
infantil, el riesgo del personal docente debe ser considerado como similar al riesgo 
comunitario y clasificarse, por lo tanto, comonivel de riesgo 1 (NR1) 
. En consecuencia o persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto 
de traballo ata que se determine, se é o caso, que se trata de persoal especialmente 
sensible e que non poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as medidas 
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establecidas neste protocolo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de 
incapacidade temporal.  
Se a pesar desta circunstancia algún empregado público considera necesaria a 
avaliación da súa saúde en relación a COVID-19, actuarase como a continuación se 
indica.  
Esa avaliación é a única actividade técnica que poderá servir de base para tomar as 
decisións preventivas adaptadas a cada caso.  
No anexo II do protocolo recóllense os distintos escenarios que se poden dar co 
persoal incluído como grupo vulnerable e indícanse, de  ser o caso, as adaptacións de 
tarefas que a Consellería deberá  
realizar para que poida seguir desempeñando o seu posto de traballo.  
Tal e como se recolle no anexo II, o simple feito de que o/a traballador/a presente 
algunha das patoloxías indicadas non determina a súa consideración de traballador 
como especialmente sensible, polo tanto, para determinar a especial sensibilidade 
deberán concorrer as circunstancias indicadas en ditos anexos e proceder tendo en 
consideración que a situación de partida é a de  
nivel de risco NR1.  
De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo 
vulnerable dos sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos:  
- 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 (anexo III 
deste protocolo).  
- 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. Porase a disposición das direccións un modelo 
de informe simplificado no Portal da dirección (anexo IV).  
- A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha 
relación das peticións de valoración da sensibilidade do traballador 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 posibles 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 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.  
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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/na 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.  
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.  
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.  
Para efectos do estudo das circunstancias concorrentes para a declaración dun/ha 
traballador/a como especialmente sensible, realizarase o estudo das patoloxías do 
traballador en relación co seu posto de traballo, avaliando especificamente o risco que 
supoñen as súas funcións en relación coas súas doenzas.  
Cómpre destacar que se as circunstancias do posto de traballo non variaron respecto 
á situación previa da pandemia do coronavirus, non existe no/a traballador/a maior 
sensibilidade que a que existía con anterioridade.  
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Id. Medidas de carácter organizativo 

 

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

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

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

dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao 

protocolo—) 
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   Entradas de alumnado  PEONIL durante os primeiros días: 
O alumnado peonil accederá pola porta principal enreixada sen que as familias 
podan penetrar na zona intermedia. Artellaranse quendas para impedir que se 
produzan saturacións e concentración excesiva de persoas na entrada, así: 

 

 
 
 
Ante a imposibilidade de flexibilizar a primeira sesión, logo as entradas de primaria 
comezarán ás 9 procurando que formen filas no patio exterior e accedan ás aulas coa 
maior brevidade guiados polo titor ou titora. 
As entradas faranse en orde descendente 6º,5º,4º,3º,2º, e 1º 

- Transportado Infantil: 
O alumnado transportado de ED. Infantil accederá ao centro ás 8.50 pola 
porta de informática facendo unha ringleira, acompañado polo profesorado de 
garda e o monitor/a (provista de máscara e ficará no exterior). 
Unha vez teña chegado ao mesmo, o alumnado de 6º inf permanecerá no aula 
de informática, o de 5º inf será acompañado ao aula de psicomotricidade e o de 
4º á de experiencias e alí será custodiado polo profesorado que fai garda na 
zona. 
Aconséllase levar máscara, e o profesorado de garda velará porque non a 
retiren durante dito tempo. 
 
- Transportado Primaria: 
O alumnado transportado de ED. Primaria accederá ao centro ás 8.50 pola 
porta  principal 
Unha vez teña chegado ao mesmo, subirán as súas aulas e alí será custodiado 
polo profesorado que fai garda na zona.  
Deben levar máscara, e o profesorado de garda velará porque non a retiren 
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durante dito tempo. 
 
Organización do alumnado antes de acceder á aulas: 
 
Alumnado Ed. Infantil: 
Quitará a roupa de abrigo e mochila e fará un lavado de mans, conforme se 
indica no apartado referido ao wc do presente documento. 
 
 Alumnado Ed. Primaria 
Quitará a roupa de abrigo e mochila e fará unha hixienización de mans unha 
vez que se teña sentado no seu posto de referenza. 
 
Saídas de alumnado PEONIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despois dun breve periodo de adaptación o alumnado pasa a saír pola cancela 
exterior saíndo en orde ascendente a partir das 13:50 h - 1º,2º,3º,4º,5º e 6º 
 
-Transportado Infantil: 
O alumnado transportado de ED. Infantil sairá do centro ás 13:40 pola reixa 
facendo unha ringleira, acompañado sempre polos monitores de autobús e o 
mestre/a que esté de garda na zona. 
Ditos monitores deberán vir provistos da pertinente máscara. 
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-Transportado Primaria 
O alumnado transportado de Ed. Primaria sairá do centro ás 13:45 
acompañado polo mestre de garda e  dirixirase aos buses sempre pola dereita. 
As familias deberán respectar coidadosamente dito espazo e evitar o contacto 
cos rapaces/as. 
 
 
As familias: 
Só un membro da unidade familiar poderá acoder a entregar ou recoller ao 
alumno/a, sempre provisto de mascarilla e permanecendo diante da porta o 
tempo imprescindible para a tarefa a levar a cabo. 
As familias manterán a distanza de seguridade no exterior do centro e evitarán 
formar grupos ou demoras innecesarias. 
As familias non poderán penetrar nas instalacións durante os tempos de 
entrada e saída do centro. 
O profesorado velará por poñer en coñecemento da comunidade educativa a 
orde na que se producirán ditas entradas e saídas de tal xeito que se instará ás 
familias a respectar as quendas de entrega e recollida, evitando aproximarse ás 
portas cando non sexa a quenda do seu grupo. Estas quendas se publicarán na 
páxina web do centro e os titores enviarán un abalar ás familias informándoas 
das quendas correspondentes aos seus grupos. 
 

 

 

 

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

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

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

deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 
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Entradas de alumnado: O alumnado será recollido polo docente de garda nas 
portas exteriores ( de saída de vehículos) e no recreo polos mestres/as que 
impartan docencia na primeira hora da mañán con cada grupo. 
O alumnado de infantil será recollido e entregado as súas familias (só un 
proxenitor por neno/a) na porta principal do colexio, evitando formar 
aglomeracións. 
 
- Transportado Infantil: 
O alumnado transportado de ED. Infantil accederá ao centro pola porta de 
informática  
 
- Transportado Primaria: 
O alumnado transportado de ED. Primaria accederá ao centro  pola porta 
principal. 
 
- Peón Infantil 
O alumnado peonil accederá pola porta principal  
 
- Peón Primaria: 
O alumnado peonil de primaria accederá pola cancela. 
 
Saídas de alumnado: O alumnado será acompañado ata as portas exteriores ( 
de saída de vehículos) polos mestres que impartan docencia nesa última hora. 
 
- Transportado Infantil: 
O alumnado transportado de ED. Infantil sairá ao centro pola porta de 
informática  
 
- Transportado Primaria: 
O alumnado transportado de ED. Primaria sairá ao centro  pola porta principal. 
 
- Peón Infantil 
O alumnado peonil sairá pola porta principal  
 
- Peón Primaria: 
O alumnado peonil de primaria sairá pola cancela. 
 
Uso de elevadores: 
O uso de elevadores quedará restrinxido ao uso dun único alumno/a 
acompañado dun adulto cando sexa estrictamente necesario atendendo a 
problemas de mobilidade. 
No caso do persoal laboral ou docente o uso será sempre individual. 
 

Desplazamentos polo centro:  
O alumnado, con carácter xeral, evitará desplazarse polo centro agás naqueles casos 
en que sexa imprescindible.  
Cando deban facelo, sairán formando unha ringleira encabezada polo mestre/a, 
procurando gardar certa distancia entre si e circulando sempre polo lado dereito do 



 

 

 

 

Páxina 35 de 71  

corredor. 
En caso de que haxa máis dun grupo desplazándose polo corredor, se van no mesmo 
sentido deberán gardar alomenos 1m de distancia; se va en sentidos opostos, 
simplemente progresarán pola súa dereita. 
Nas subidas e baixadas o alumnado de 1º a 3º de primaria empregará as escaleiras 
secundarias e o alumnado de 4º a 6º as principais (fronte á porta principal de acceso). 
O alumnado de Ed. Infantil do lado esquerdo do corredor empregará as escaleiras 
principais e o do lado dereito as secundarias. 
Se fose preciso que se desplace todo un nivel, deberán artellarse quendas (Con 2 ou 
3 minutos de diferencia) para evitar que se aglomeren nos accesos e zonas de uso 
común. Será función da Xefa de estudos elaborar as quendas de desplazamento que 
porá a disposición do profesorado. 
 
 
 
 

 

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

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

Haberá carteis informativos sobre as medidas de seguridade a observar para acceder 
ao centro (porta principal) en tódolos accesos ao mesmo e nas saídas aos recreos; no 
corredor de administración e a sala de mestres/as.  
Na porta principal marcarase no chan os espazos que indiquen a distanza social de 
referenza. 
Nas aulas incorporarase á habitual cartelería relacionada coas normas da mesma, o 
relativo ás medidas relacionadas co protocolo COVID. 
Posto que o alumnado non pode permanecer nas zonas de tránsito, nin percorrer os 
corredores sen supervisión do profesorado, non será preciso indicar no chan o sentido 
ou rutas a realizar. 
O patio dividirase en zonas identificadas visualmente pola súa cor ou con debuxos 
para facilitar que o alumnado lembre a zona que ten asignada. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Este punto refléxase nos apartados previos 31 e 32. 

 

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

Entradas e saídas 

Entrada bus infantil 4 peóns infantil 6 

Entrada bus primaria 7 peóns 1º a 6º 17 

Saída bus infantil 2 Saída bus primaria 2 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 
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36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co 

programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no 

plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente 

plan) 

Pendentes de entrega por parte do servizo 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 

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

de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo) 

Pendentes de entrega por parte do servizo. 

 

 

 

 

 

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

Normas para as reunións da ANPA: 
 
Segundo comunica a directiva da ANPA, as reunións faranse de forma telemática e 
terán un teléfono dispoñible para a atención ao público de 10 a 18 horas. 
 
Normas para as reunións do Consello Escolar: 
 
Os membros do consello asistirán de xeito prioritariamente telemático ás reunións 
cando non sexa imprescindible a súa presenza física (por exemplo para firmar un 
documento). Se desexa facelo de tal xeito, deberá notificalo á xefatura á recepción da 
convocatoria. 
Os membros que asistan físicamente deberán hixienizar as mans antes de entrar, 
respectar os 1,5 metros de separación como mínimo, ocupando os postos sinalados e  
levar posta a mascarilla ata que teñan ocupado os seus lugares ou cando calquer 
membro do mesmo o solicite.  
Será preciso limpar as mesas e outro mobiliario á saída aínda que o servizo de 
limpeza hixienizará o espazo a posteriori. 
En caso de que algún membro desexe participar telemáticamente, a secretaria 
retransmitirá de xeito sucinto a través do micrófono, a información que colectivamente 
se manifeste en caso de que non se escoite con claridade. Para as intervencións 
individuais serán os membros que interveñan os que a retransmitan. Para este tipo de 
actividades será preciso levar posta mascarilla e hixienizar o soporte entre usos.  
Manterase o espazo ventilado durante o transcurso da mesma e deixaranse as 
fiestras abertas a posteriori se a climatoloxía o permite. 
Procurarase que sexan reunións o máis breves posible. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 
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Titorías: 
As titorías deberán ser sempre con cita previa (en caso de extrema urxencia as 
familias deberán dirixirse ao teléfono do centro e a mestra/e chamará ao longo da 
mañá de ser posible atendendo ao seu horario). Poderán levarse a cabo de xeito 
presencial ou telemático/telefónico (primando estas últimas), segundo a 
dispoñibilidade das familias e medios.  
Non se concederán titorías presenciais durante a mañá salvo caso de forza maior e 
sempre que se dispoña de autorización previa do equipo COVID ao obxecto de que a 
persoa encargada da organización poda determinar un espazo susceptible de ser 
empregado en condicións de seguridade a tal fin e nun horario que non supoña un 
risco para a comunidade. 
En caso de titorías presenciais levaranse a cabo nas aulas e procurarase maximizar a 
distancia interpersoal. Os pais e mestres deberán ir provistos de mascarillas e 
manteranse, a ser posible, as fiestras abertas para facilitar a ventilación. 
Os visitantes  non poderán empregar material do centro. 
En caso de ter dúas ou mási titorías seguidas, deberán hixienizarse as superficies 
coas que as familias/titores tiveran contacto e ventilar polo menos 5 minutos antes de 
iniciar a segunda. 
 
Comunicación coas familias: 
O centro seguirá este ano a empregar o ABALAR como medio para as comunicacións 
coas familias. 
Así mesmo a páxina web ofrecerá informacións de caracter xeral. 
 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Ao obxecto de limitar riscos, evitaranse  na medida do posible calesquer actividades 
colectivas, con ou sen presenza de familias, en espazos pechados.  
Se a situación mellorase e as autoridades así o prermitisen, poderán levarse a cabo 
actividades colectivas, preferiblemente sen presenza das familias para limitar a 
posibilidade de contaxios, evitando na medida do posible o contacto físico (moi 
especialmente entre nenos/as de distintos niveis) sempre que se fagan ao aire libre. 
En todo caso os grupos-nivel deberán evitar na medida do posible o contacto, 
respectando as distancias legalmente establecidas. 
Se a evolución da pandemia o permitise e se levase a cabo algún tipo de actividade 
con presenza de familias, estas deberán portar mascara, hixienizar as mans á súa 
chegada ao centro (o conserxe verificará dita hixienización visualmente) e levar unha 
entrada que o centro proveerá ao obxecto de controlar e limitar o aforo. Deberán 
situarse nos espazos específicamente indicados para cada unha delas. Ditos espazos 
estarán separados por 1,5 metros de distancia. As decisións relativas á celebración 
deste tipo de actividades serán tomadas por maioría polo equipo COVID oídos o 
claustro e consello. 
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Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

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

espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 
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Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo: 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo 
órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas 
a prazas coa obriga do emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC 
poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do 
condutor.  
Os acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 
alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo 
leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu 
asento en todo momento.  
 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 lexitimo ao transporte (máis de 2 
km).  
  
Os autobuses que transporten ao alumnado entrarán no recinto e pararán fronte á 
porta de acceso de alumnado transportado de de. Infantil. As coidadoras/es coa 
axuda do profesorado de garda, acompañarán ao alumnado ás portas de acceso 
respectivas. 
Unha vez teñan descargado a pasaxe, abandoarán o recinto. 
 
Salvo os anteditos, únicamente poderán acceder ao recinto educativo os vehículos do 
profesorado e persoal laboral do centro así como aqueles pertencentes ás empresas 
que deban levar a cabo traballos, reparacións e similar, no mesmo. Tamén, como é 
natural, poderán acceder os vehículos de policía, ambulancias e emerxencias. 
Calquer outro vehículo precisará da autorización específica de dirección para entrar. 
 
Espazo de espera para o alumnado transportado: 
 
(Vid o apartado correspondente ás medidas relacionadas co acceso ao centro do 
alumnado transportado) 
 
Criterios de ser o caso de priorización do alumnado para o uso do transporte. 
 
En caso de que a administración se cinxa ao establecido no punto 13 do Protocolo de 
adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitarios de 
Galicia para o curso 2020/2021 non será preciso tomar ningún tipo de medida 
específica. 

 
En caso de que se deba restrinxir o aforo dos autobuses e non se provea de medios 
suficientes para o transporte do alumnado, os criterios a ter en conta en orde de 
prioridade serán os seguintes: 

 
1º Que o alumno/a teña sido escolarizado de xeito forzoso no centro e resida a máis 
de 2 km. 
2º Que o alumno/a teña sido escolarizado de xeito voluntario no centro e resida a 
máis de 2 km. 
3º Que o alumno/a resida a maior distancia que o resto dos demandantes. 
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4º Que a familia presente (ambos membros se os houber) xustificante da empresa na 
que consten os horarios e a incorporación dos proxenitores ou titores ao posto de 
traballo non sexa posible sen dispoñer de servizo de transporte por canto deban 
incorporarse antes das 9:00. 
5º Familias en risco de exclusión social ou en condicións de especial vulnerabilidade. 
6º Familias monoparentais. 
7º Familias numerosas. (Terase en conta o número de fillos/as escolarizados no 
centro de xeito positivo) 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento 

de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado 

sobre o resto do persoal do centro) 

Pendente de entrega por parte do servizo. 

 

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

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

Pendente de entrega por parte do servizo 

 

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

CARECE 
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Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

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

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

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

Para o uso do aula de informática establecerase un horario no que terán prioridade os 
grupos carentes de dotación informática individual. 
Os titores/as poderán solicitar a Xefatura unha sesión estable dentro do horario 
establecido ou ben anotarse de xeito puntual cando o precisen, comunicándoo con 
alomenos un día de antelación. 
En ningún caso dous grupos diferentes poderán ocupar ente espazo de xeito 
simultáneo. 
Os alumnos/as situaranse o máis alonxados posible dentro das limitacións que o 
espazo e escaseza de medios supoñen. 
O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída e 
realizar unha limpeza do teclado cun anaco de papel desbotable e desinfectante antes 
e despois do seu uso así como dos útis da PDI cando se teñan que empregar. 
Cando se acceda por primeira vez na mañá (se non houbo grupos previamente) será 
obrigatorio abrir as fiestras sempre que o tempo atmosférico o permita.  
Cando se abandoe o aula deberase deixar en todo caso as fiestras entreabertas para 
permitir a súa ventilación e notificarllo á conserxe para que poda pechalas ao cabo de 
5/10 min se non hai unha sesión inmediatamente posterior no mesmo espazo. 
Se o tempo o permite poderanse deixar abertas de xeito permanente dunrante toda a 
xornada escolar. 

  
Biblioteca de Ed. Infantil: 

 
Os titores/as poderán solicitar a Xefatura unha sesión estable dentro do horario 
establecido ou ben anotarse de xeito puntual cando o precisen, comunicándoo con 
alomenos un día de antelación. 
Pode utilizarse este recinto de xeito ocasional e non previsto sen necesidade de 
comunicalo, se ben en ningún  caso dous grupos diferentes poderán ocupar ente 
espazo de xeito simultáneo. 
Non se poderá acceder a este recinto con calzado, deberá depositarse nos contedores 
determinados a tal efecto pois os pequenos/as tenden a empregar o chan como 
espazo de xogo e lectura. 
Os alumnos/as situaranse o máis alonxados posible dentro das limitacións que o 
espazo permita. 
O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída. 
Os libros que se empreguen deberán depositarse nunha caixa na que pasarán 4 horas 
a lo menos antes de volver a ser depositados de novo nos estantes polo equipo de 
biblioteca, nesta mesma caixa depositaranse aqueles que teñan sido levados polo 
profesorado como préstamo para as aulas.  
Os útis de escritura e similar que existan na biblioteca serán de uso preferente para o 
profesorado que deberá hixienizalos antes e despois do seu uso. 
Cando se acceda por primeira vez na mañá (se non houbo grupos previamente) será 
obrigatorio abrir as fiestras sempre que o tempo atmosférico o permita.  
Cando se abandoe o aula deberase deixar en todo caso as fiestras entreabertas para 
permitir a súa ventilación e notificarllo á conserxe para que poda pechalas ao cabo de 
5/10 min se non hai unha sesión inmediatamente posterior no mesmo espazo. 
Se o tempo o permite poderanse deixar abertas de xeito permanente dunrante toda a 
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xornada escolar. 
 
Biblioteca de educación Primaria e sala LEGO: 

 
Os titores/as poderán solicitar a Xefatura unha sesión estable dentro do horario 
establecido ou ben anotarse de xeito puntual cando o precisen, comunicándoo con 
alomenos un día de antelación. 
En ningún  caso dous grupos diferentes poderán ocupar ente espazo de xeito 
simultáneo. 
Os alumnos/as situaranse o máis alonxados posible dentro das limitacións que o 
espazo permita (respectarase a lo menos unha dsitancia de 1,2 metros entre os 
centros das cadeiras) e en ningún caso poderán sentarse encarados a menos dun 
metro de distancia. Será misión do equipo de biblioteca sinalar os postos  que poden 
ou non empregarse atendendo ás especificacións xerais de seguridade. 
Non poderán empregarse xogos de mesa ou de pezas pequenas mentres dure esta 
situación excepcional. 
O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída e así 
mesmo, hixienizarán os postos que teñan ocupado antes de abandoar o recinto. 
Os libros que se empreguen deberán depositarse nunha caixa na que pasarán 4 horas 
a lo menos antes de volver a ser depositados de novo nos estantes polo equipo de 
biblioteca, nesta  mesma caixa depositaranse aqueles que teñan sido levados polo 
profesorado como préstamo para as aulas.  
Os útis de escritura e similar que existan na biblioteca serán de uso preferente para o 
profesorado que deberá hixienizalos antes e despois do seu uso. 
Cando se acceda por primeira vez na mañá (se non houbo grupos previamente) será 
obrigatorio abrir as fiestras sempre que o tempo atmosférico o permita.  
Cando se abandoe o aula deberase deixar en todo caso as fiestras entreabertas para 
permitir a súa ventilación e notificarllo á conserxe para que poda pechalas ao cabo de 
5/10 min se non hai unha sesión inmediatamente posterior no mesmo espazo. 
Se o tempo o permite poderanse deixar abertas de xeito permanente durante toda a 
xornada escolar. 
 
Sala de usos múltiples (máis aló do seu uso recreativo no turno de patio 
establecido): 

 
Esta sala debe considerarse de uso excepcional pois carece de fiestras exteriores que 
permitan a súa ventilación.  
Cando deba empregarse abriranse as súas portas e as que conectan coa zona 
externa para permitir o fluxo de aire na medidad do posible.                
En ningún  caso dous grupos diferentes poderán ocupar ente espazo de xeito 
simultáneo. 
Os alumnos/as situaranse o máis alonxados posible dentro das limitacións que o 
espazo permita e en ningún caso poderán sentarseencarados a menos dun metro de 
distancia. 
O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída. 

   
Ximnasio (máis aló do seu uso para a materia de Ed. Física): 
Esta sala debe considerarse de uso excepcional pois carece de fiestras exteriores que 
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permitan a súa ventilación.  
Cando deba empregarse abriranse as súas portas e as que conectan coa zona 
externa para permitir o fluxo de aire na medidad do posible. En ningún caso dous 
grupos diferentes poderán ocupar ente espazo de xeito simultáneo. 
Os alumnos/as situaranse o máis alonxados posible dentro das limitacións que o 
espazo permita e en ningún caso poderán sentarseencarados a menos dun metro de 
distancia. 
O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída. 
 
Música: 
Para desplazarse ao aula de música e de volta ao aula ordinaria o alumnado deberá 
observar as medidas xa referidas neste documento. 
En ningún  caso dous grupos diferentes poderán ocupar ente espazo de xeito 
simultáneo. 
Os alumnos/as situaranse o máis alonxados posible dentro das limitacións que o 
espazo permita e en ningún caso poderán sentarse encarados a menos dun metro de 
distancia. 
Cando se fagan actividades de canto ou se empreguen instrumentos de vento a 
distancia interpersoal debrá ser de a lo moenos 3m. 
O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída. 
Os útis de escritura e similar que existan no aula serán de uso preferente para o 
profesorado que deberá hixienizalos antes e despois do seu uso. 
Os instrumentos, de ser empregados, deberán hixienizarse antes e despois do seu 
uso. En ningún caso poderán compartirse flautas ou calesquer outro instrumento que 
deba ser colocado na boca aínda que teña sido hixienizado. 
 
Inglés: 
Para desplazarse ao aula de inglés e de volta ao aula ordinaria o alumnado deberá 
observar as medidas xa referidas neste documento. 
En ningún  caso dous grupos diferentes poderán ocupar ente espazo de xeito 
simultáneo. 
Os alumnos/as situaranse o máis alonxados posible dentro das limitacións que o 
espazo permita e en ningún caso poderán sentarse encarados a menos dun metro de 
distancia. Unha vez no aula, rexirán as medidas previstas con carácter xeral. 
O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída. 
Os útis de escritura e similar que existan no aula serán de uso preferente para o 
profesorado que deberá hixienizalos antes e despois do seu uso. 
Cando se acceda por primeira vez na mañá (se non houbo grupos previamente) será 
obrigatorio abrir as fiestras sempre que o tempo atmosférico o permita.  
Cando se abandoe o aula deberase deixar en todo caso as fiestras entreabertas para 
permitir a súa ventilación e notificarllo á conserxe para que poda pechalas ao cabo de 
5/10 min se non hai unha sesión inmediatamente posterior no mesmo espazo. 
Se o tempo o permite poderanse deixar abertas de xeito permanente dunrante toda a 
xornada escolar. 
 
Patio cuberto (máis aló do seu uso recreativo no turno de patio establecido) 
Atendendo ás súas dimensións, o patio cuberto poderá ser utilizado por hasta dous 
grupos en paralelo sempre que se sitúen un en cada á do mesmo e non teñan 



 

 

 

 

Páxina 45 de 71  

contacto entre sí.  
Cando se empregue este espazo do modo antedito, o grupo que ocupe o espazo do 
fondo deberá acceder preferiblemente ao mesmo, con anterioridade ao grupo que 
ocupe o espazo xunto á porta. 
O grupo do fondo empregará o wc do ximnasio e o grupo da porta empregará o de 
comedor. 
O profesorado que leve a cabo a actividade/s deberá restrinxir o aforo do wc e velar 
porque os espazos se hixienicen antes e despois do seu uso, advertindo ao persoal da 
limpeza de que foron empregados polo alumnado. 
 

Horto:  
O espazo non poderá ser empregado por varios grupos de xeito simultáneo salvo no 
caso de que a actividade específicamente así o requira.  
Os rapaces/as deberán manter a maior distancia posible e os útis de xardinería 
deberán hixienizarse antes e despois do seu uso. 
 
Sala de usos múltiples (máis aló do seu uso recreativo no turno de patio 
establecido): 

 
 Esta sala debe considerarse de uso excepcional pois carece de fiestras exteriores 
que permitan a súa  ventilación.  
 Cando deba empregarse abriranse as súas portas e as que conectan coa zona 
externa para permitir o fluxo  de aire na medidad do posible. En ningún caso dous 
grupos diferentes poderán ocupar ente espazo de xeito simultáneo. 
Os alumnos/as situaranse o máis alonxados posible dentro das limitacións que o 
espazo permita e en ningún caso poderán sentarseencarados a menos dun metro de 
distancia. 
O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída. 
 

 

 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 
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Nesta asignatura os grupos deberán ter en conta as seguintes normas: 
 O alumnado será recollido e deixado de volta nas súas aulas (ou no patio de 

recreo en caso da sesión inmediatamente anterior e posterior ao mesmo) polo 
profesorado de Ed. Física quen velará porque fagan filas e respecten as 
medidas de seguridade establecidas con caracter xeral. 

 Os profesorado deberá levar máscara en todo caso. 
 O alumnado deberá levar máscara cando non se poda manter a distancia 

mínima de seguridade establecida. 
 Deberá hixienizar as mans á entrada e saída do recinto e sempre que se xulgue 

necesario, a criterio do/a docente por mor das características específicas da 
actividade que se esté a desenvolver. 

 Priorizaranse actividades que non precisen de material e cando sexa necesario 
o seu uso, desinfectarase entre usuarios e ao remate das sesións procurando 
sempre que sexa o alumnado quen leve a cabo estas tarefas, dada a 
importancia que ten a súa concienciación neste senso. 

 Solicitarase que aporten o material deportivo as familias, dada a imposibilidade 
do centro para prover dun exemplar para cada alumno/a ou ben construirase de 
xeito artesanal. 

 Acondicionaranse os espazos de aseo para que podan empregarse gardando 
as distancias de seguridade establecidas e fornecerase de mobiliario unha das 
zonas de uso común para que poda depositarse o material de hixiene  persoal. 
 

 

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

O alumnado, con carácter xeral, evitará desplazarse polo centro agás naqueles casos 
en que sexa imprescindible.  
Cando deban facelo, sairán formando unha ringleira encabezada polo mestre/a, 
procurando gardar certa distancia entre si e circulando sempre polo lado dereito do 
corredor. 
En caso de que haxa máis dun grupo desplazándose polo corredor, se van no mesmo 
sentido deberán gardar a distancia interpersoal antedita; se va en sentidos opostos, 
simplemente progresarán pola súa dereita. 
Nas subidas e baixadas o alumnado de 1º a 3º de primaria empregará as escaleiras 
secundarias e o alumnado de 4º a 6º as principais (fronte á porta principal de acceso). 
O alumnado de Ed. Infantil do lado esquerdo do corredor empregará as escaleiras 
principais e o do lado dereito as secundarias. 
Se fose preciso que se desplace todo un nivel, deberán artellarse quendas (Con a lo 
menos 5 minutos de diferencia) para evitar que se aglomeren nos accesos e zonas de 
uso común. Será función da Xefa de estudos elaborar as quendas de desplazamento 
que porá a disposición do profesorado. 

 

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

protocolo) 
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A biblioteca polas tardes poderá ser usada por 25 persoas  e os lugares a ocupar 
serán sinalados no propio espazo polo equipo de biblioteca. 
O profesorado de garda na biblioteca deberá velar porque se cumplan as seguintes 
normas de uso: 

 O alumnado deberá levar máscara e conservala todo o tempo en que permaneza  

non recinto. . 

 O WC a empregar será o máis próximo ao recinto, os rapaces/as deberán ir de 1 en 

1. Hixienizará as mans ao regresar. 

 Os rapaces/as non compartirán materiais en ningún caso. 

 Os libros que se empreguen/empresten deberán depositarse nunha caixa na que 

pasarán 24 horas a lo menos antes de volver a ser depositados de novo nos 

estantes polo equipo de biblioteca, nesta  mesma caixa depositaranse aqueles que 

teñan sido levados polo profesorado como préstamo para as aulas.  

 O alumnado e profesorado deberán hixienizar as mans á súa entrada e saída e así 

mesmo, hixienizarán os postos que teñan ocupado antes de abandoar o recinto. 

 Os útiles de escritura e similar que existan na biblioteca serán de uso exclusivo do 

profesorado que deberá hixienizalos antes e despois do seu uso. 

  

Posto que é posible que exista maior demanda de usuarios que as plazas dispoñibles 
e o aforo debe limitarse, establécense as seguintes condicións para priorizar a 
adxudicación do acceso: 
 
- Non poderán acudir á biblioteca os alumnos/as de Ed. Infantil. 
- Terán prioridade os alumnos/as de Ed. Primaria cuxas familias (ambos membros se 
os houber) presenten un xustificante da empresa/s que indiquen o seu horario e, visto 
o mesmo, se acredite que o servizo de biblioteca lles resulta imprescindible para 
conciliar a vida familiar e laboral. En caso de que haya más plazas que solicitantes, 
tenida en cuenta esta circunstancia,  se priorizarán aquellas familias que se 
encuentren en riesgo de exclusión social. 
As familias ou titores/as deberán cumplimentar unha solicitude para o uso da 
biblioteca (ver anexo I) antes de que o neno/a poda facer uso da mesma e asinar a 
Aceptación de condicións de participación, obriga de información e consentimento 
informado para acudir á biblioteca durante a tarde. (Ver anexo)   
Aqueles alumnos/as que non respecten as normas de uso da biblioteca e/ou as 
advertencias e indicacións do persoal de garda, será amonestado ata dúas veces por 
escrito e, de repetirse a conduta unha terceira vez, perderá o seu dereito ao uso do 
recinto.  
Cando se acceda por primeira vez na tarde  será obrigatorio abrir as fiestras sempre 
que o tempo atmosférico o permita.  
Cando se abandone o recinto deberase deixar en todo caso as fiestras entreabertas 
para permitir a súa ventilación e notificarllo á conserxe para que poda pechalas ao 
cabo de 5/10 min. 
Se o tempo o permite poderanse deixar abertas as fiestras de xeito permanente 
durante toda a xornada. 
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49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 

realidade do centro) 
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- Ed. Infantil 
 O alumnado en cuxas aulas teña lavabo, fará a limpeza de mans e usará de 

xeito exclusivo o mesmo. O alumnado que careza deberá empregar os lavabos 
exteriores de tal xeito que , o alumnado da clase A9, na esquina esquerda do 
corredor utilizará os baños externos desa zona (wc 3), as aulas A1 e A2 e  
empregarán o wc 1 e as aulas A3 e A4 empregarán o wc 2. 

 Procurarase afacer ao alumnado a seguir un protocolo de limpeza dos espazos, 
de tal xeito que deixen limpo o lavabo despois do seu uso. 

 Posto que o uso do wc durante o tempo de recreo deberá ser excepcional, 
procurarase que todo o alumnado vaia ao baño antes de baixar. 

 Atendendo ás especiais características deste alumnado procurarase garantir o 
terzo do aforo indicado no protocolo pero lóxicamente deberán facerse as 
excepcións pertinentes pois a súa capacidade de retención de esfínteres é moi 
limitada. 

 O alumnado de Ed. Infantil, durante o tempo de recreo se non chove, 
empregará en caso de estrita necesidade o WC sito no comedor respectando 
sempre o aforo de 1/3. O profesorado que deba vixiar os wc controlará dito 
aforo e verificará que os rapaces/as realicen a limpeza posterior ao seu uso. En 
caso de que chova e usen o patio cuberto, empregarán o wc do ximnasio con 
idénticas restriccións. 

 Cando o alumnado se atope nun aula de especialidade, empregará sempre que 
non deba cambiar de planta, o seu wc de referenza. En caso contrario 
empregarán o máis próximo á mesma. 

 
- Ed. Primaria 

 As aulas de Ed. Primaria distribuiranse do seguinte xeito: 
◦ As aulas B1, B2, B4 , B5, B10 e B11 empregarán o lavabo WC4 
◦ As aulas B6, B7, B8 , B9, B13 e B14 empregarán o lavabo WC5 
◦ As aulas C3, C4, C10 e C11 empregarán o lavabo WC6 
◦ As aulas C6, C7, C9 e C13 empregarán o lavabo WC7 

 Procurarase afacer ao alumnado a seguir un protocolo de limpeza dos espazos, 
de tal xeito que deixen limpo o lavabo despois do seu uso.  

 Posto que o uso do wc durante o tempo de recreo deberá ser excepcional, 
procurarase que todo o alumnado vaia ao baño antes de baixar ou cando suba.  

 O alumnado de Ed. Primaria, durante o tempo de recreo se non chove, 
empregará en caso de estrita necesidade o WC sito no ximnasio respectando 
sempre o aforo de 1/3. O profesorado que deba vixiar os wc controlará dito 
aforo e verificará que os rapaces/as realicen a limpeza posterior ao seu uso. 

 Cando o alumnado se atope nun aula de especialidade, empregará sempre que 
non deba cambiar de planta, o seu wc de referenza. En caso contrario 
empregarán o máis próximo á mesma. 
 
- Persoal alleo ao centro: 

 As persoas que, por diversos motivos, deban acceder ao centro empregarán o 
WC esquerdo da sala de mestres e só en caso de extrema necesidade. 
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Id. Medidas especiais para os recreos 

 

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

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

previsións propias para os grupos estables de convivencia) 
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Con carácter xeral o alumnado deberá levar mascarilla sempre posta no recreo ao non 
poder garantirse a distancia interpersoal. 
Reforzarase a vixilancia para tratar de evitar o contacto entre os rapaces/as. 
Os elementos de xogo como tobogáns etc poderán empregarse sempre que o concello 
manteña abertos os parques infantís, de producirse o peche, ditos elementos serán 
balizados e non poderán ser empregados. 
Na medida do posible empregaranse prioritariamente os espazos abertos para o lecer 
e evitaranse os recreos en aula moi especialmente ata 3º de primaria ao ser nenos/as 
que non teñen acadada a competencia necesaria para actividades como os xogos de 
mesa e similar e ao carecer de xoguetes, as súas opcións para entreterse e desfrutar 
neste tipo de espazos serían moi limitados. 
Sempre que sexa viable, evitaranse os recreos en aula pois é moi conveniente 
dispoñer dese tempo para a ventilación. 
A dirección poderá optar por limitar os tempos e quendas de recreo en función das 
necesidades organizativas que se detecten. 
Serán susceptibles de uso como espazos de lecer os seguintes: 

  patio cuberto (susceptible de ser dividido en 2 seccións) 
 sala de usos múltiples. 
 ximnasio 

 biblioteca 
 zonas comúns dos corredores 
 aula de arte  
 aulas 

 
Quendas de recreo: 
 
No que respecta ás quendas de recreo podemos atopar diversos escenarios: 
 
- Se non chove: o alumnado de de infantil baixará ao seu patio de recreo 10 min antes 
do horario establecido  seguindo un orde alfanumérico (4º a, 4º B...)con carácter xeral 
e subirá do mesmo 10 min antes 
Os grupos do á esquerda do corredor baixarán pola escaleira principal e accederán ao 
patio de Ed. Infantil polo enreixado, mentres que os grupos do á dereita farano pola 
porta de comedor. Nas subidas, feitas as ringleiras, procederase do mesmo xeito. 
 
Con carácter xeral se algún alumno/a ou grupo de de. Infantil se incorporase con 
retraso ao recreo, deberá empregar o acceso secundario e a porta do comedor, toda 
vez que primaria teña efectuado a súa baixada. En ningún caso poderán coincidir 
grupos de Ed infantil e primaria nos corredores ou accesos. 
 
Nas subidas e baixadas o alumnado de 1º a 2º de primaria empregará as escaleiras 
secundarias e o alumnado de 3ºe 4ºempregarán as secundarias e 5º e  6º as principais 
(fronte á porta principal de acceso). 
 
O alumnado deberá baixar polas escaleiras sempre pola súa dereita, formando unha 
ringleira encabezada polo profesor/a con quen tiveran a hora anterior ao tempo de 
lecer, na subida procederase de igual modo, sendo neste caso encabezada a marcha 
polo mestre/a con quen teña a sesión seguinte. 
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Unha vez que o alumnado chegue ao patio de recreo, o profesor/a que o acompañe 
deberá escoltalo á zona que lle corresponda e agardar a que chegue o profesorado de 
garda. 
Durante o tempo de recreo deberase procurar que o alumnado non faga uso das 
instalacións de aseo salvo casos excepcionais pois suporía mesturar alumnado de 
grupos moi diversos nun espazo moi reducido, dificilmente ventilable e hixienizable 
entre usos.  
Ao concentrarse tantos nenos/as en pequenos espazos non se poderá empregar 
balóns, pero sí se permitirá o uso de cordas e pequenos elementos de xogo 
proporcionados polo centro sempre que sexan hixienizados antes e despois do seu 
uso.  En caso de que se pechen os parques infantís na zona, deixarán de empregarse 
estos elementos. 
 
Os niveis distribuiranse de forma rotativa nos distintos espazos 
 
En canto soe a serea o alumnado deberá formar filas nas zonas indicadas no patio a 
tal efecto e o profesorado de garda velará porque así o faga, permanecendo no seu 
posto hasta que chegue o profesorado que teña sesión na hora seguinte para recoller a 
súa fila e subir con ella. 
O profesorado debe ser extremadamente coidadoso para evitar retrasos na recollida do 
alumnado. 
O alumnado subirá de novo en orde alfanumérica polas escaleiras que lle 
correspondan, agás no caso dos nenos/as que teñan Ed. Física na hora seguinte, que 
agardarán no patio acompañados polo profesorado da materia. 
 
- Se debe restrinxirse o uso do patio por parte de infantil: 
 
Se debe restrinxirse o uso do patio por parte de Ed. Infantil estableceranse as 
seguintes medidas.  
Durante a adaptación, se 3 anos desexa usar o recreo en horas diferenciadas, poderá 
facelo sempre que o notifique a xefatura e só empregando a zona pechada dos 
columpios.  
Rematada a adaptación estableceranse quendas rotatorias semanais de xeito que se 
distribuirán os niveis en 3 espazos: columpios e zona dos cadrados. 
 
 
- Se chove: 
O uso do patio cuberto será prioritario para ed. Infantil. O alumnado de ed primaria 
quedará nas súas aulas  acompañados polo seu titor/a ou persoal de garda establecido 
 
O profesorado debe ser extremadamente coidadoso para evitar retrasos na recollida do 
alumnado. 
O alumnado subirá de novo en orde alfanumérica polas escaleiras que lle 
correspondan, agás no caso dos nenos/as que teñan Ed. Física na hora seguinte, que 
agardarán no patio acompañados polo profesorado da materia. 
En caso de dúbida sobre as circunstancia meteorolóxicas o equipo directivo emitirá un 
aviso respecto a se debe optarse pola opción de choiva ou non.  
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51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de 

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

 

Asignación zonas de garda 

Zona de xogos  2 Zona da estrela 2 

Zona das pistas 2 Zona do cadrado 2 

Zona do triángulo 2 Zona do rombo 2 

Os horarios establecéronse en dúas quendas, a primeira de 11:30 a 11:50 onde baixan ao recreo o 
alumnado de infantil, 1º e 2º, e unha segunda quenda de 12:00 a 12:20 onde baixan 3º,4º, 5º e 6º. 

Educación infantil e 1º e 2º de educación primaria 
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3º,4º,5º e 6º educación primaria 
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Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous 
primeiros cursos de primaria 

 

52 a. Metodoloxía (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na mesma, tamén 

figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 
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 Ed. Infantil: 
Procurarase separar as mesas na medida do posible e manter equipos estables, que 
só se modificarán de trimestre en trimestre ou por causa de forza maior. 
Non se poderá empregar material persoal dos neos/as de xeito colectivo,polo que o  
profesorado fará especial fincapé en que os pequenos/as coñezan e respecten dita 
norma. Os materiais pertencentes ao centro poderán empregarse de xeito común 
sempre e cando se garanta a súa hixienización entre ususarios. 
En ningún caso os materiais poderán estar descubertos e/ou a libre disposición do 
alumnado. 
Cando sexa preciso o emprego de materiais do aula de forma rotatoria será 
imprescindible hixienizalos entre usuarios. 
Dentro do aula o alumnado deberá levar posta a mascarilla sempre que non estén 
sentados co seu grupo de referenza.  
Para desplazarse polo aula, os espazos comúns, nas asembleas e calquer outra 
actividade que requira un contacto estreito ou na que non se podan garantir as 
distancias de seguridade, será imprescindible levala. 
O alumnado deberá hixienizar as mans a lo menos á entrada no aula, saída, subida do 
recreo e cando espirre, tusa ou utilice o wc, así como no acceso a calesquer aula ou 
recinto de uso común. 
Non se poderá deixar nas aulas ningún material que pertenza ao alumnado unha vez 
rematen as clases, coa excepción daqueles que, tendo sido aportados polas familias, 
estén pensados para un uso colectivo e de manipulación exclusiva por parte do 
profesorado . 
Para maior información ver apartados anteriores. 
 

 
Ed. Primaria: 
 

Atendendo ás reducidas proporcións das aulas (arredor dos 40 metros cadrados), á 
ratio e ao mobiliario( hai aulas que só dispoñen de mesas pensadas para ser usadas 
por dous alumnos/as), e posto que se consideran grupo burbulla non será preciso 
manter a distancia interpersoal. 
En caso de que se formen grupos e mesas comúns estos non excederán de 5 
membros e procurarase manter estos durante todo o trimestre. O mestre titor/a ou 
aquel que decida formalos, deberá anotar os compoñentes de cada grupo e deixar 
unha lista dos mesmos sobre os expedientes do seu grupo.(Ver modelo no anexo) 

● O alumnado de Ed. Primaria deberá levar sempre posta a máscara. 
● Ventilación: Procurarase manter as aulas ventiladas ao longo de toda a mañá 

en caso de que non chova e sempre que o frío non sexa excesivo. Debe terse 
en conta que non é posible abrilas completamente para ventilar entre sesións 
posto que as fiestras apenas poden abrirse 10 cm pois teñen instalados 
sistemas para evitar que os pequenos/as podan abrilas e precipitarse. 
En condicións ideais deben abrirse cando menos 15 min antes de comezar a 
xornada, 15 min ao remate de cada xornada, recreos, 5 min entre clase e clase 
e de 2 a 5 min cada 20 min durante a duración destas. 
En caso de que chova non será posible abrir as fiestras. Aproveitarase na 
medida do posible os momentos nos que escampe para ventilar. 
Manteranse as portas abertas sempre que sexa posible e de xeito 
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imprescindible cando non sexa posible a apertura das fiestras. 
● Non se poderá empregar material persoal dos rapaces/as de xeito colectivo o 

que supón que non será posible emprestar útis de escritura, etc. En caso de 
que fose imprescindible, será o mestre/a o que cederá o útil preciso (sempre 
dos provistos polo centro) previa desinfeccion con alcool ou hidroxel, proceso 
que se repetirá cando acaben de empregalo.  

● Non se poderá deixar nas aulas ningún material que pertenza ao alumnado 
unha vez rematen as clases, coa excepción daqueles que, tendo sido 
aportados polas familias, estén pensados para un uso colectivo e de 
manipulación exclusiva por parte do profesorado . 

● Aquel material de uso diario e persoal (estoxo…)poderá quedar na aula nunha 
caixa con tapa aportada pola familia, dita caixa será manipulada únicamente 
polo propietario/a e  hixienizarase ao remate das clases antes do seu 
almacenamento. 

● O profesorado fará especial fincapé en que os pequenos/as coñezan e 
respecten dita norma. 

● Todo o profesorado deberá levar mascarilla.  
 

52 b. Uso de baños nas aulas que dispoñan do mesmo no seu interior 

As aulas que dispoñan de wc no seu interior non empregarán os wc exteriores e 
tratarán de evitar que se supere ½ do aforo. Non obstante, tendo en conta a idade e 
características do alumnado así como a súa dificultade para o control de esfínteres, 
esta norma deberá exceptuarse ou flexibilizarse cando sexa preciso. 
O profesorado implicará ao alumnado nas tarefas de hixienización e coidado dos 
espazos. 

 

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

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

O alumnado continuará a comer nas aulas como viña sendo habitual.  
Antes de comezar a comer e despois de facelo deberá procederse á limpeza das 
mans ( ben sexa nos lavabos, con xel hidroalcohólico ou con toalliñas húmidas.) e as 
mesas. 
O alumnado deberá evitar erguerse e desplazarse polo aula neste tempo. En caso de 
que deba facelo, terá que poñer a máscara e volver a quitala cando sente novamente. 
Con carácter xeral,  evitará aproximarse ás mesas dos compañeiros/as na medida en 
que o espazo dispoñible o permita. 
Durante a comida, lembraráselle ao alumnado a necesidade de evitar pousar os 
alimentos na mesa, no caso do alumnado de Ed. Infantil, sería interesante recomendar 
ás familias que traian un pano desbotable de papel ou, preferiblemente, unha servilleta 
ou manteliño de tea para evitar xerar refugallos. 
Non poderán compartirse alimentos nen útiles 
O profesorado tratará de manter a distancia interpersoal máxima posible co alumnado 
neste tempo pola súa especial peligrosidade. 
No caso de ed. Infantil o seu uso do patio cuberto é prioritario polo que non é preciso 
prever actividade en aula para este tempo.  
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Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

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

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

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

prevención) 

Dentro deste apartado atopamos únicamente a casuística relacionada co aula de artes 
e a de música. Así compre ter en conta que: 

 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 
recomendacións a seguir. 

 Os materiais de uso común tales como témperas, botes, etc serán 
preferentemente manipulados polo profesorado. 

  Os materiais de uso común e os postos ocupados deberán ser hixienizados 
despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo, debendo 
implicarse ao alumnado na realización de ditas tarefas.  

 Os materiais de uso común que deban ser empregados polo alumnado tales 
como instrumentos musicais deberán ser hixienizados tralo seu uso e antes de 
que os empregue un novo usuario. En ningún caso se permitirá o uso 
compartido dos mesmos. En ningún caso se poderá facer un uso compartido de 
instrumentos, ferramentas ou materiais que deban empregarse utilizando a 
boca, tales como flautas, pallas, etc.  

 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

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

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as 
medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 
Colaborarase na identificación das necesidades de protección e hixiene que este 
alumnado poida precisar para a súa atención. 
No caso das escolarizacións combinadas, coidarase adoptar as mesmas medidas co 
fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado.  
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este 
alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co 
alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador 

debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a 

cada circunstancia) 
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Particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 
extremar en relación co alumnado. As medidas serán obxecto de seguimento continuo 
para a súa adaptación a cada circunstancia. 
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 no 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. 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

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

estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos 

dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras) 
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Con carácter xeral: 
 

 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no 
cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades 
do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a 
concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 
cumprimento das normas.  

 O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto 
por panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu 
uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e 
cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña 
utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será 
subministrado polo centro educativo.  

  En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das 
súas mans e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de 
ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado 
 

Uso da sala de profesores: 
 Os mestres/as deberán hixienizar as mans antes de entrar e ao sair e tratar de 

maximizar as distancias, evitando en todo caso sentar fronte a fronte cando se 
esté a menos dun metro de distancia. 

 Deben levar posta a mascarilla ata que teñan ocupado os seus lugares, cando 
non podan respectar a distancia de seguridade ou cando calquer membro do 
claustro o solicite.  

 Non se poderá empregar enseres de xeito compartido ou colectivo de tal xeito 
que aquelas persoas que desexen empregar a cafeteira deberán traer a súa 
propia taza e encargarse da limpeza da mesma. 

 Cando se empregue a máquina de vending, procurarase pulsar os botóns 
utilizando un  anaco de pano desbotable ou ben hixienixarase tras o seu uso. 
Os vaso depositaranse no lugar pertinente para os refugallos. 

 Cando se empregue os computadores de uso común deberase hixienizar o 
teclado e resto de elementos ao finalizar. 

  
 

 

 

 

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis 

seguras a reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de 

ferramentas de comunicación a distancia) 
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Claustros e reunións xerais: 
 
O profesorado poderá asistir de xeito presencial ou telemático  (endo preferible esta 
opción) aos claustros ou outras reunións xerais cando non sexa imprescindible a súa 
presenza física. Se desexa facelo de tal xeito, deberá notificalo á xefatura á recepción 
da convocatoria.  
En caso de que algún membro desexe participar telemáticamente nun claustro que 
sexa  maioritariamente presencial, a secretaria retransmitirá de xeito sucinto a través 
do micrófono, a información que colectivamente se manifeste en caso de que non se 
escoite con claridade. Para as intervencións individuais serán os membros que 
interveñan os que a retransmitan. Para este tipo de actividades será preciso levar 
posta mascarilla e hixienizar o soporte entre usos.  
Os membros que asisten físicamente deberán hixienizar as mans antes de entrar e ao 
sair, respectar os 1,5 metros de separación como mínimo, ocupando os postos 
sinalados, orientarse nun mesmo sentido (cara á mesa da dirección) e  levar posta a 
mascarilla ata que teñan ocupado os seus lugares ou cando calquer membro do 
mesmo o solicite.  
Será preciso limpar as mesas e outro mobiliario á saída aínda que o servizo de 
limpeza hixienizará o espazo a posteriori. 
Manterase o espazo ventilado durante o transcurso da mesma e deixaranse as 
fiestras abertas a posteriori se a climatoloxía o permite. 
Procurarase que sexan reunións o máis breves posible. 
Os claustros levaranse a cabo no laboratorio,se ben dita ubicación poderá variar en 
función das necesidades organizativas do centro. 
 
 Equipos e dinamizacións: 
 
Levarase a cabo de xeito telemático preferiblemente e de ter que ser presencial 
usaranse os seguintes recintos: 
 

 Biblioteca: na biblioteca de primaria. 
 TICS: Aula de infantil Maruxa Maio 
 Extraescolares: aula de plástica 
 EDLG: Aula da coordinadora 

 Voz Natura: Aula da coordinadora 
 Ed.Responsable : Aula coordinadora 

 
 

 

  

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 
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59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado 

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

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

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

O equipo COVID porá en coñecemento da comunidade o contido do presente 
documento e da lexislación e comunicacións das autoridades a este respecto. 
Así mesmo proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades 
sobre as medidas de prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que 
á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.  
Enviarase a información a todas as familias a través da páxina web do centro, 
mantendo unha canle dispoñible a través dun fío no abalar con opción de resposta 
que cada titor deberá abrir o 10 de setembro e manter aberto ao longo de todo o ano 
para a solución das dúbidas e notificación dos cambios que poidan xurdir.  
Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información 
sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.  
Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan 
as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para 
facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. 
Así mesmo, Medidas de prevención, higiene e promoción de la salud frente al COVID-
19 para centros educativos en el curso escolar 2020-2021 estas actividades débense 
incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción 
da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se 
poda traballar a saúde de forma integral.  
Desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida 
activa e saudable nos centros educativos a través de dun gran abano de programas 
como son o Plan proxecta e Contratos-programa, entre outros. Estas e outras 
actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas 
liñas marcadas:  
a) Hábitos de alimentación saudable.  
b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.  
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de 
profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente 
para os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. 
Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 
2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.  
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de 
profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a información 
suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e 
protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o 
curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.  
 

 

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

medidas de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de 

Educación, así mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario 

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

As medidas publicaranse na páxina web do cole e remitirase un ABALAR as familias 
cun enlace que leva a un resumo das mesmas . 



 

 

 

 

Páxina 63 de 71  

 

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

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

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

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

que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—
)   

Dna. Iria Martín López: mantemento da páxina web do centro e aula virtual. 
Comunicarase coa asesora abalar de zona, UAC e Edixgal para problemas de 
caracter xeral (Cando os docentes ou alumnado das súas respectivas titorías teñan 
dificultades concretas será o profesorado de cada grupo ou ben as familias se fose o 
caso, quenes se porán en contacto con edixgal ) 

Dn. Silvestre: Coordinador Tics e asesor do profesorado de Ed. Primaria no uso do 
aula virtual. 

Dna Eugenia  : asesoramento ao profesorado de Ed Infantil sobre o uso e 
funcionamento do aula virtual. 

 

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

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

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

comunidade educativa) 

 

 

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

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

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

As medidas publicaranse na páxina web do colexio e remitirase un ABALAR as 
familias cun enlace que leva a un resumo das mesmas. 
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Anexo  
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SOLICITUDE DE USO DA BIBLIOTECA POLA TARDE 

NOME DO NENO/A   

NOME DO PROXENITOR/ES OU 

TITOR/ES 

 

 

 

 

DÍAS NOS QUE DESEXARÍA 

FACER USO DA BIBLIOTECA. 

 

 4:00 a 5:00 Luns  5:00 a 6:00 Luns 

 4:00 a 5:00 Martes  5:00 a 6:00 Martes 

 4:00 a 5:00 Mércores  5:00 a 6:00 Mércores 

 4:00 a 5:00 Xoves  5:00 a 6:00 Xoves 

 4:00 a 5:00 Venres  5:00 a 6:00 Venres 

 

RAZÓNS POLA QUE A SOLICITA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

 

 

 

 

 

A Coruña _______ de  _________ de 20______  

O interesado/a:                                                  

________________________________ 

ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGA DE 
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INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ACUDIR Á 

BIBLIOTECA DURANTE A TARDE 

D./Dna 

___________________________________________________________________ con 

DNI_______________ e D./Dna 

___________________________________________________________________ con 

DNI______________  como pai/nai/titor/a do alumno/a  

______________________________________________________ 

DECLARO QUE: 

 O meu fillo/a ou titorado/a non está diagnosticada de COVID 19, non presenta sintomatoloxía asociada a este 
virus e non padece ningunha outra enfermidade contaxiosa. 

 O meu fillo/a ou titorado/a non convive nin mantivo contacto con persoas afectadas de COVID 19. 

 Se o  meu fillo/a ou titorado/a é persoa de risco, convive ou está en contacto cunha persoa de risco declaro que 
son consciente do risco que corre tanto a persoa vulnerable como aquelas coas que convive (se non é o seu 
caso non é preciso marcar esta casilla). 

 Lin e acepto as condicións de uso da biblioteca. 

 Son consciente do risco que implica para o meu fillo/a e para as persoas que conviven ou están en contacto 
estreito con el/ela a participación nesta actividade no contexto da crise sanitaria xerada polo COVID 19 , que 
asumo baixo a miña responsabilidade. 

 

 

A Coruña _______ de  _________ de 20______  

O interesado/a:                                                  

________________________________ 
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MEDIDAS EN CASO DE CONFINAMENTO: 

 

a.  Confinamento dun grupo aula ou nivel. 

Cando un grupo aula deba confinarse por prevención en caso de presenza de coronavirus no mesmo, o 

profesorado que traballe con dita aula deberá facer, sempre que non esté de baixa, o seguemento 

telemático do alumnado a través do aula virtual, de tal xeito que as “clases” podan seguir coa máxima 

normalidade posible.  

Sempre que sexa posible, evitarase a proposta de actividades que sexa preciso imprimir pois as familias 

non sempre dispoñen de medios para facelo. 

Se houbese previsto algún exame, procurarse postpoñelo sempre que isto sexa posible. De non ser o 

caso poderá levarse a cabo de xeito telemático oral ou escrito, preferiblemente a través da plataforma da 

Xunta. 

No suposto de que un nivel completo deba confinarse, procederase de xeito similar ao antedito. 

Se un mestre/a que incida no grupo/nivel estivese de baixa durante o tempo de confinamento e mentres 

non se provea dun sustituto, o resto do profesorado do nivel asumirá, dentro das súas posibilidades, 

equitativamente os alumnos/as do grupo afectado. No caso de que a baixa a cause un mestre/a 

especialista, será outro mestre/a da mesma especialidade quen as asuma, dentro das súas posibilidades,  

hasta a chegada dun substituto. 

 

 b. Confinamento total 

En caso de confinamento total (no centro, cidade, etc) a páxina web será a vía prioritaria de información 

ás familias no que respecta aos comunicados oficiais do centro ou  as institucións. 

O profesorado deberá empregar o aula virtual do centro para artellar o desenvolvemento da actividade 

de  ensino-aprendizaxe e seguemento do alumnado en dito proceso. 

Empregarase Abalar e o correo corporativo como medios de comunicación coas familias. Compre lembrar 

que non se debe  ceder, comunicar, nin hospedar datos relativos ao alumnado ou as familias en soportes 

alleos aos facilitados pola Xunta.  

Recoméndase o emprego de CISCO ou calesquer outro medio de comunicación que provea a Xunta para 

facer video conferencias cos nosos alumnos/as.  

Sempre que sexa posible, evitarase a proposta de actividades que sexa preciso imprimir pois estas non 

sempre dispoñen de medios para facelo. 

Os exames e traballos cualificables deberán levarse a cabo de xeito telemático; oral ou escrito, 

preferiblemente a través da plataforma da Xunta. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA O USO DO AULA VIRTUAL  

D./Dna _____________________________________________ con DNI__________ e 

D./Dna _____________________________________________ con DNI__________  

como pai/nai/titor/a do alumno/a  

______________________________________________________ 

DECLARO QUE COÑEZO E COMPRENDO OS SEGUINTES PUNTOS: 

● O aula virtual do centro é unha plataforma oficial da Xunta e para acceder á 

mesma deberase empregar un usuario e contrasinal que EN NINGÚN CASO debe 

cederse a terceiros, sendo os pais/nais/alumnos e alumnas, responsables de 

manter dita privacidade. 

● Nos exercicios e actividades plantexados poderase solicitar ao alumnado que 

remita arquivos como imaxes etc relacionados co tema a traballar. 

● As imaxes penduradas no aula virtual, especialmente se reflicten a algún 

membro da comunidade educativa, son só para ser visualizadas na mesma, en 

ningún caso deben ser copiadas, difundidas… 

● Se algún alumno/a emprega linguaxe soez ou fai un mal uso da plataforma, 

poderá ser sancionado con medidas que poderán incluir a imposibilidade de 

volver a acceder a dita plataforma, artellándose neste caso, outro medio para 

que poda seguir co seu proceso de aprendizaxe. 

● En caso de que se leven a cabo exames nesta plataforma, estes terán (cando así 

o comunique o titor/a) caracter oficial puidendo polo tanto ser avaliados nas 

porcentaxes que se indiquen nas diversas programacións. 

 

A Coruña _______ de  _________ de 20______  

O interesado/a:                                                  

________________________________ 
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Presentado e valorado positivamente polo Claustro de mestras e mestres  

FORMACIÓN DE GRUPOS EN AULA: 

MESTRE/A: __________________________________________          CURSO E 

GRUPO:________________ 

DENOMINACIÓN DO GRUPO:  

ALUMNO/A 1  

ALUMNO/A 2  

ALUMNO/A 3  

ALUMNO/A 4  

ALUMNO/A 5  

 

DENOMINACIÓN DO GRUPO:  

ALUMNO/A 1  

ALUMNO/A 2  

ALUMNO/A 3  

ALUMNO/A 4  

ALUMNO/A 5  

 

DENOMINACIÓN DO GRUPO:  

ALUMNO/A 1  

ALUMNO/A 2  

ALUMNO/A 3  

ALUMNO/A 4  

ALUMNO/A 5  

 

DENOMINACIÓN DO GRUPO:  

ALUMNO/A 1  

ALUMNO/A 2  

ALUMNO/A 3  
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ALUMNO/A 4  

ALUMNO/A 5  
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Presentado e valorado polo Consello Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


