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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-

2021” 
 

 

 

1. Datos do centro 

 

Código   Denominación 

36006377 CEIP ÁLVAREZ LIMESES 

 

Enderezo CP 

Rúa Joaquín Costa, 13 36001 

Localidade Concello Provincia 

Pontevedra Pontevedra Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

986851780 ceip.alvarez.limeses@edu.xunta.es 

Páxina web 

www.edu.xunta.gal/centros/ceipalvarezlimeses/ 
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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) 

Centro- 986851780 

Móbil- 609262744 

Membro 1  Cañizares Malagón, Mª Aurora (substituta Berta 

Rubiano Segovia) 

Cargo Directora 

Tarefas asignadas 

 Coordinadora do equipo COVID 

 Comunicacións coa Xefaturas Territoriais de Sanidade e Educación 

 Resolución de problemas COVID 

 Coordinación de mestras e mestres. 

 Nomear membros e suplentes no equipo Covid. 

 Xestionar a adquisición de material de protección necesarios. 

 

Membro 2 Juan Manuel Caride Domínguez Cargo Titor- Mestre de Ed. 

Primaria 

Tarefas asignadas 

 Recepción de chamadas. 

 Coordinación mestras e mestres. 

 Comunicacións coa dirección. 

 Coordinar entradas e saídas. 

 Recibir propostas de Ed. Infantil a través da colaboradora e trasladalas á 

dirección. 

 

Membro 3 María Saa Casal Cargo Titora- Mestra de Ed. 

Primaria. 

Tarefas asignadas 

 Recepción de chamadas. 

 Coordinación mestras e mestres. 

 Comunicacións coa dirección. 

 Coordinar entradas e saídas. 

 Recibir propostas de Ed.Primaria e trasladalas á dirección. 

 

 

 

 Mestras colaboradoras na redacción e membros suplentes no Equipo Covid-19 

Mestra Orientadora Cristina Fraiz Álvarez  

Mestra Ed. Física Mª Primitiva Rodríguez Padín  
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Mestra Ed. Infantil Pilar Bordetas Álvarez-Quiñones  

Xefa de Estudos- Mestra de Ed Infantil e 

Ed. Musical 

Berta Rubiano Segovia  

Secretaria e Mestra LE Inglés Beatríz Méndez Portela  

ATE (Auxilar Técnico Educativo) Beatriz Laya  

 
Estas mestras representan á totalidade do profesorado do centro tanto nas dúas etapas de Infantil e 

Primaria como especialidades: Inglés, Ed. Física, Ed. Musical, Orientación.  Ademais o centro conta con 

dúas ATE polo que a colaboración para facer este protocolo onde se ten que ter en conta ao alumnado do 

que é coidadora tamén é importante. 

 

 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro  Centro de saúde Virgen Peregrina Teléfono 986852799 

Contacto 1.- Doutora Rosa Pérez 

2.- Doutora Ana Carnicero 

 

 

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

Espazo: Elementos protección 

Segundo andar: biblioteca 

 

Este espazo estará recollido.  

Mesas e cadeiras recolleranse a un lado da aula, 

deixando 1 mesa no centro onde o alumnado que 

presente síntomas estará sentado agardando a 

que o veñan buscar. 

De haber máis dun neno ou dunha nena 

habilitaranse outras mesas e cadeiras. 

O alumnado estará acompañado sempre por un 

mestre ou unha mestra. 

Botella de xel hidroalcohólico ou loción 

hidroalcohólica 

Máscaras  

Líquido de limpeza desinfectante 

Panos desbotables- Bobina papel 

Luvas 

Papeleira de pedal 

Ambientador desinfectante  

Outros: bolsas de lixo 

 

 

 

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

4º Ed. Infantil- GRUPO A 22 

4º Ed. Infantil- GRUPO B 21 

5º Ed. Infantil- GRUPO A 23 
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5º Ed. Infantil- GRUPO B 23 

6º Ed. Infantil- GRUPO A 25 

6º Ed. Infantil- GRUPO B 24 

1º de Primaria- GRUPO A 23 

1º de Primaria- GRUPO B 25 

2º de Primaria- GRUPO A 24 

2º de Primaria- GRUPO B 22 

3º de Primaria- GRUPO A 24 

3º de Primaria- GRUPO B 24 

4º de Primaria- GRUPO A 25 

4º de Primaria- GRUPO B 25 

5º de Primaria-GRUPO A 24 

5º de Primaria-GRUPO B 23 

6º  de Primaria- GRUPO A 25 

6º de Primaria- GRUPO B 25 

NÚMERO TOTAL DE ALUMNADO 427 

 

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

Ed Infantil 8 

Ed. Primaria 12 

Ed. Física 2 

Lingua E. Inglés 2 

Lingua E. Francés 1 

Ed. Musical 1 

OR 1 

PT 2 

AL 1 

Relixión cristiá e evanxélica (o mércores) 2 

ATE Auxiliar Técnico Educativo- Personal non docente 2 

Aux. Administrativo- Personal non docente 1 
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Conserxe (Dependente do concello)- Personal non docente 1 

TOTAL 34 

 

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

 

Etapa Ed. INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula 3 anos A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa ED. INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula 3 anos B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa ED. INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula 4 anos A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula 4 anos B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa ED. INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula 5 anos A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa ED. INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula 5 anos B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula 1ºA Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula 1º B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 9 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula 2º A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula 2º B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula 3º A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula 3º B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 
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Aula 4º A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula 4º B Nº de alumnado asignado  Nº de profesorado asignado 6 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula 5º A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 

Aula 5º B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula 6º A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa ED. PRIMARIA Nivel 6º  Grupo B 

Aula 6º B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 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) 

 

- Toda a comunidade educativa usará máscara nas instalacións e espazos comúns do centro. Infantil, 

moi recomendable en espazos comúns. 

- En calquera momento, cando se pase do patio exterior ao interior do centro é obrigatorio botar xel 

hidroalcohólico nas mans e desinfectar o calzado nas alfombras existentes. 

- Facer lavado de mans con auga e xabón sempre que sexa posible: Secar ben as mans. 

- Facer uso do xel hidroalcohólico cando se saia dalgunha dependencia do centro: aulas, secretaría, sala 

de profesorado, etc.. 

- Manipular correctamente a máscara e ter sempre unha de reposto. O alumnado debe ter unha bolsa, 

caixa, sobre, etc, para gardar a máscara no momento da merenda, ou do comedor ou plan madruga se 

se desenvolvesen no centro. 

 

 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

 

-  En Primaria, o alumnado accederá con máscara á aula e permanecerá con ela durante toda a mañá, 

unicamente poderá quitala para tomar a merenda. 

- En Infantil, o uso de máscara non é obrigatorio. 

- Terán unha bolsa co seu nome, de tea ou papel, para gardar a máscara cando non sexa necesario o 

seu emprego, cun colgadoiro para poder colocala no gancho lateral dos pupitres. Non se pode colgar a 

máscara da goma da mesma. 
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- A merenda tomarase no patio, procurando tirar o lixo na mesma aula antes de saír. 

- En Infantil prégase que os pais, as nais, titores ou titoras legais se acomoden ao menú semanal de 

merendas establecidas polas titoras. De traer botella de auga, portabocadillos, tuppers, estes estarán 

sempre identificados co nome do alumno ou da alumna. A merenda non debe vir solta na mochila, debe 

vir gardada nunha bolsa. 

- A distribución dos espazos de espera, a entrada ao centro, o recreo, os horarios e o uso das aulas, 

están recollidos máis adiante. 

- Cada alumna e alumno terá o seu propio material básico de traballo (estoxo con obxectos de emprego 

mais comúns: lapis, goma, bolígrafo, cores, pagamento, tesoiras, etc..), non se pode prestar nada a 

ninguén.  

- Durante este curso os mandilóns que utiliza o alumnado de EI no centro, non poderán quedar nas aulas. 

Poden traelo posto pola mañá e marcharán con el posto ou na mochila. Os proxenitores e as proxenitoras 

deben garantir a hixiene e limpeza diarias que precisan. 

- Cando sexa necesario empregar material común, en infantil ou primaria (aínda que a recomendación é 

non empregalo), distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos grupos de alumnos/alumnas da 

aula, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego polo profesorado. 

- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, relixión, aulas de Pt e AL ou saír ao patio 

na hora de lecer, deberán respectar o percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde de 

entrada/saída asignada. O centro está dividido en dúas partes e dúas cores que corresponden coas 

mesmas do plan de evacuación para que non haxa posible confusión para ningún dos cursos. 

- O alumnado deberá ir en fila polo seu nº de orde da clase. ( Agás nas saídas de 3º, 4º 5º e 6º cuxa orde 

será: alumnado de comedor, alumnado de camiño escolar e alumnado de entrega ás familias, pero 

sempre respectando o seu nº de lista) 

- O material do alumnado estará gardado de forma individual no seu pupitre. Non se habilitarán armarios 

para o seu gardado de xeito grupal. 

- Se é preciso que unha alumna ou un alumno empregue o encerado, realizarase unha desinfección 

previa con xel hidroalcohólico do rotulador que empregue ou polo contrario como está reflectido máis 

adiante terá o seu propio. (O borrador será utilizado exclusivamente polo profesorado). 

-Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta 

desinfección de mans e despois deixará desinfectado o seu posto de traballo. 

- As ventás, persianas e chaves da luz de cada aula serán manipuladas exclusivamente polo persoal 

subalterno do centro a primeira hora da mañá, despois ao longo da mañá, será o profesorado quen o 

manipule, facendo antes limpeza das mans con xel hidroalcohólico. 

 

Outras medidas específicas para grupos estables: 

AVISO: SÓ TOCARÁ O TIMBRE DE ENTRADA E SAÍDA DO PRIMEIRO GRUPO QUE ACCEDE E SAE 

(5º E 6º DE EP) 

Debemos procurar non entorpecer o desenvolvemento e concentración en todas as aulas. 

Non haberá timbres de cambios de clases. O profesorado vixiará polo cumprimento do horario no centro. 
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TOQUES DO TIMBRE: Entrada ás 8.45 h e saída as 13.40 para preparar a saída para as 13.45 h. 

 

  Apertura 

cancela 

Entrada ás 

aulas 

 

Entradas ao centro (horario) 

Apertura cancelas----subida ás 

aulas 

GRUPO A- 5º e 6º 

GRUPO B- 3º e 4º 

GRUPO C- E.INFANTIL 

GRUPO D- 1º e 2º 

08.40---------------08.45 

08.50---------------08.55 

09.00---------------09.05 

09.10---------------09.15 

Saídas do centro (horario) 

Apertura cancela-saída das aulas 

GRUPO A- 5º e 6º 

GRUPO B- 3º e 4º 

GRUPO C- E.INFANTIL 

GRUPO D- 1º e 2º 

13.40-------------- 13.45 

13.50---------------13.55 

14.00---------------14.05 

14.10---------------14.15 

 

Lugar de espera no patio antes de entrar nas aulas. (Máximo 5 minutos dende que se abran 

as cancelas ata a entrada). 

Lugar de espera para as entradas do recreo (Agás 5 anos A que fai o recreo no patio 

interior) 

Haberá sempre un mestre ou unha mestra pendente das entradas polas cancelas e a 

mestra ou mestre que teña a primeira sesión co cada grupo de alumnado. 

O profesorado que acceda cos alumnos e coas alumnas ao centro, asegurarase de que os 

nenos e as nenas usen o xel. 

Non se poden permitir aglomeracións nas cancelas de entrada ao patio, pregamos máxima 

puntualidade polo ben de todas e todos. Temos unha marxe de 10 minutos entre quenda e 

quenda. 

Por norma, non está permitido a entrada de pais, nais ou titores/titoras legais no patio, 

Agás un acompañante por alumno ou alumna de infantil. 

Para 1º e 2º de primaria como deferencia nos primeiros meses está permitida a entrada ata 

a zona violeta (unha persoa por alumno ou alumna), para entregar ao alumnado e saír do 

centro, de non respectarse esta medida o alumnado de 1º e 2 de primaria entraría só dende 

a cancela para ocupar o seu posto nos patios cubertos. 

 

 

 

 

 

 

PARA PAIS, NAIS E REPRESENTANTES LEGAIS DO ALUMNADO DE INFANTIL:  

Entradas 
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1.- Será de uso obrigado a cancela correspondente á entrada ás aulas, para que non haxa 

interaccións no centro do patio. Deberán entrar ao patio pola cancela que lles corresponda 

2.- Poderán permanecer nos espazos baleiros só no momento da entrega do alumnado pola 

mañá (ver plano), intentando que os seus fillos e as súas fillas permanezan nos espazos 

habilitados  e marcados para a espera, sempre gardando a distancia e con mascara. Haberá 

profesorado de garda que se fará cargo os 5 minutos ata a entrada ás aulas.  

3.- Procuraremos que o alumnado colla por costume entrar e xa ir directo para o seu sitio de 

espera, eliminando pois, ao longo do curso, os espazos baleiros. Cando deixen aos nenos e ás 

nenas establecerán contacto visual co profesorado encargado do grupo. 

4.- O patio terá que quedar desaloxado en 5 minutos para a seguinte quenda que corresponde 

con 1º e 2º de Primaria, este alumnado poderá entrar acompañado só dende as cancelas ata a 

parte violeta. 

5.- Non se poden achegar ás portas de entrada ás aulas, nin poden falar nese intre co profesorado 

encargado da vixilancia do curso. 

6.- A hora de entrada é as 9.05h.- procederase a apertura da cancela ás 9.00 h. e pecharase 

para infantil ás 9.10, o patio terá que estar baleiro para as entradas de 1º e 2º de primaria que é 

ás 9.10h. Fóra dese horario, 9.00-9.10,  terá que agardar a que non quede ninguén no patio para 

poder acceder. 

A alumna ou o alumno terá que entrar na compañía do seu pai, da súa nai ou titor/titora legal ata 

a porta que lle corresponda e esperar a que lla abran. Terase que xustificar a falta por abalar ou 

correo electrónico ao titor ou titora. De repetirse moitas veces o retraso constará no rexistro do 

Plan de absentismo escolar. O documento de xustificación está na web do centro, pero serve 

calquera outra xustificación redactada. 

 

Saídas: 

O alumnado de infantil estará colocado no seu lugar de espera nos patios cubertos. Cadaquén 

coa titora ou co profesorado especialista correspondente. 

As persoas que veñan recoller a este alumnado estarán na zona denominada baleira e sinalada 

para tal fin. 

Cada aula ten asignada unha cor diferente para poder manter as distancias entre grupos. 

Patio cuberto dereito: 

Puntos amarelos-3 anos A 

Puntos Violetas- 5 anos B 

Puntos vermellos.- 3 anos B 

Patio cuberto esquerdo: 

Puntos verdes: 4 anos A 

Puntos Violetas: 5 anos A 

Puntos azuis: 4 anos B 
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PARA PAIS, NAIS E REPRESENTANTES LEGAIS DO ALUMNADO DE 1º E 2º 

Entradas 

1.- Será de uso obrigado a cancela correspondente á entrada ás aulas, para que non haxa 

interaccións no centro do patio. Deberán entrar ao patio pola cancela que lles corresponda:  1º 

de primaria cancela dereita, a pequena, e 2º de primaria cancela esquerda, a grande. 50 nenas 

e nenos por cada unha. Deberán dirixirse ao seu lugar de espera no patio cuberto ( Puntos da 

súa cor correspondente) onde estará agardando un mestre ou unha mestra. 

2.- Poderá entrar o/a acompañante ata o espazo violeta só no momento da entrega do 

alumnado pola mañá e facendo sempre contacto visual co profesorado encargado. Deberá 

cumprir coas medidas de seguridade de distancia e utilizar sempre máscara. Non pode quedar 

á espera de que o alumno ou alumna cruce as portas principais do centro De non 

cumprirse esta premisa o alumnado entrará só dende as cancelas. 

3.- Procuraremos que o alumnado colla por costume entrar e xa ir directo para o seu sitio de 

espera, eliminando pois ao longo do curso o espazo baleiro violeta. Cando deixen aos nenos e 

ás  nenas establecerán contacto visual co profesorado encargado do grupo e/ou da cancela do 

patio. 

4.- O patio terá que quedar desaloxado en 5 minutos. 

5.- Non se poden achegar ás portas de entrada do centro nin poderán falar nese intre co 

profesorado encargado da vixilancia no patio . 

6.- A hora de entrada é as 9.15h.- procederase a apertura da cancela ás 9.10h.  e pecharase ás 

9.20. Fóra dese horario terá que esperar a apertura de novo ás 9.30h, terá que entrar 

acompañado do seu pai, da súa nai ou titor/titora legal ata a porta que lle corresponda e esperar 

a que lla abran. Terase que xustificar a falta por abalar ou correo electrónico ao titor ou á titora. 

De repetirse moitas veces o retraso constará no rexistro do Plan de absentismo escolar. O 

documento de xustificación está na web do centro, pero serve calquera outra xustificación 

redactada. 

 

Saídas: 

1º: O alumnado sairá sempre nesta orde 1º A seguido de 1º B e sempre por orde de lista. 

Porta dereita 

2º: O alumnado sairá sempre nesta orde 2º A seguido de 2º B e sempre por orde de lista. 

Porta esquerda. 

O mestre ou a mestra de última hora acompañará ao alumnado ata a zona violeta onde entregará 

aos nenos e ás nenas por orde de lista. 

Pregamos non se aglomeren na porta do colexio e se espallen pola zona violeta tendo en conta 

quen sae no primeiro lugar e quen no último. 

En caso de chover as mestras ou os mestres de última hora acompañarán ao alumnado polos 

patios cubertos ata a esquina máis preta á cancela correspondente. 
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PARA PAIS, NAIS E REPRESENTANTES LEGAIS DO ALUMNADO SE 3º, 4º, 5º E 6º 

1.- Será de uso obrigado a cancela correspondente á entrada ás aulas, para que non haxa 

interaccións no centro do patio. Deberán entrar ao patio pola cancela que lles corresponda. 

4º e 5º cancela dereita:  dúas quendas. 4º ás 8.50- e 5º ás  8.40 

3º e 6º cancela esquerda: dúas quendas. 3º ás 8.50 e 6º ás 8.40 

2.- O alumnado entrará só dende a cancela. Non está permitido que entren as persoas 

acompañantes. 

3.- Procuraremos que o alumnado colla por costume entrar e xa ir directo para o seu sitio de 

espera. (Puntos da cor correspondente á súa aula) 

4.- O alumnado que sexa usuario do Camiño escolar ou veña só non entrará no patio da escola 

ata que se abran as portas da súa quenda, baixo a responsabilidade dos seus pais, nais, titores 

ou titoras legais. 

5.- A hora de entrada é ás 8.45h. para 6º e 5º- procederase a apertura da cancela ás 8.40h.  e 

pecharase a entrada para 5º e 6º ás 8.50h momento no que entrará o alumnado de 3º e 4º.  

Fóra dese horario: de 8.40 a 8.50  para 5º e 6º e de 8.50 a 9.00 para 3º e 4º non lles será permitida 

a entrada ao alumnado e terá que esperar ata que non quede ninguén no patio da quenda de 

entrada, terá que entrar acompañado do seu pai, da súa nai ou titor/titora legal ata a porta que lle 

corresponda e botar xel. Terase que xustificar a falta por abalar ou correo electrónico ao titor ou 

a titora. De repetirse moitas veces o retraso constará no rexistro do Plan de absentismo escolar. 

O documento de xustificación está na web do centro. 

6.- En caso de que un alumno ou unha alumna de camiño escolar chegue tarde, fóra dos 10 

minutos do seu grupo, esperará no patio nun lugar habilitado para tal fin ata que remate a quenda 

de entrada dese momento. (diante das ventás de secretaría e dirección) momento no que 

accederá á súa aula. O pai, a nai ou persoas titoras legais terán que xustificar a falta de 

puntualidade por abalar ou correo electrónico á súa titora ou ao seu titor. De ser continuadas dará 

lugar a un expediente por absentismo escolar. 

7.- En caso de que un alumno ou unha alumna entre no recinto cando xa o seu grupo tivese 

subido ás aulas, deberá esperar nos puntos da súa cor e procurar non cruzarse co outro grupo e 

manter sempre a distancia de seguridade. Só entrarán no edificio cando o mestre ou a mestra de 

garda das portas principais lles avisen para entrar. 

 

Saídas: 

Primeira quenda- 13.45 

Pola porta dereita sairá 5º A seguido de 5º B sempre nesta orde: alumnado de camiños escolares 

ou que vaia só, alumnado do comedor, que se dirixirá ao punto de encontro do comedor asignado 

e alumnado que veñan recoller. 

Pola porta da esquerda sairá 6º A seguido de 6º C e 6º B sempre nesta orde: alumnado de 

camiños escolares ou que vaia só, alumnado do comedor que se dirixirá ao punto de encontro do 

comedor asignado e alumnado que veñan recoller. 
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O alumnado será acompañado ata a cancela de saída correspondente polo mestre ou pola mestra 

da última hora. 

En caso de choiva,  as mestras ou os mestres de última hora acompañarán ao alumnado polos 

patios cubertos ata a esquina máis preta á cancela correspondente. 

 

 

Segunda quenda-13.55 

Pola porta dereita sairá 4º B seguido de 4º A sempre nesta orde: alumnado de camiños escolares 

ou que vaia só, alumnado do comedor, que se dirixirá ao punto de encontro do comedor asignado 

e alumnado que veñan recoller. 

Pola porta esquerda sairá 3º B seguido de 3º A sempre nesta orde: alumnado de camiños 

escolares ou que vaia só, alumnado do comedor, que se dirixirá ao punto de encontro do comedor 

asignado e alumnado que veñan recoller. 

O patio desaloxarase en 5 minutos. 

O alumnado será acompañado ata a cancela de saída correspondente polo mestre ou pola  

mestra da última hora. 

En caso de choiva as mestras ou os mestres de última hora acompañarán ao alumnado polos 

patios cubertos ata a esquina máis preta á cancela correspondente. 

 

 

Para todas as familias. 

1.- Absteranse de traer  ao seu fillo ou á súa filla ao colexio cando presente calquera cadro febril 

provocado por calquera outra circunstancia. Por favor, sexamos responsables. 

2.- Pregámoslles como suxestión que en caso de ter revisións ou citas médicas o alumnado non 

veña ao centro para evitar interaccións e movementos innecesarios polo patio e corredores. 

Xustificarán a falta ao titor ou á titora por abalar ou correo electrónico.  

3.- O patio do centro estará ocupado 2 horas ao día no tempo de lecer, recreo, e aínda que haberá 

canais de paso entre os grupos pregámoslles que se acheguen ao colexio só cando sexa 

imprescindible e sempre con cita. Para facer consultas temos outros medios: correo electrónico 

e teléfono. 

4.- O alumnado, de chegar tarde, non poderá entrar no centro ata que remate a quenda de 

entrada que haxa nese momento.  O seu pai, á súa nai, titor ou titora  terá que xustificar o retraso 

tal e como consta no Plan de absentismo escolar, este ano e polas circunstancias especiais, por 

abalar ou correo electrónico á súa titora ou ao seu titor. 

 

5.- O alumnado que chegue tarde e sexa de camiño escolar permanecerá nun apartado 

específico do patio, diante das ventás de dirección e secretaría ata que este quede baleiro das 

quendas correspondentes. Os seus pais, as súas nais ou titores e titoras legais deberán xustificar 
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a súa falta por abalar ou correo electrónico aos seus titores ou ás súas titoras. De repetirse moitas 

veces tomarase nota para o Plan de absentismo escolar. 

6.- Non se permitirá a entrada no centro para os servizos de secretaría e conserxería ata que 

todo o alumnado do centro estea xa nas instalacións, 9.30 h. e, preferiblemente, solicitando cita 

previa.  Pódense facer consultas por correo electrónico ou telefonicamente. 

O alumnado que estea esperando será o primeiro en pasar, por diante das citas da secretaría. 

7.- O horario de secretaría presencial será, preferiblemente, baixo cita telefónica. 

De 9.30 a 10.25 (hora do 1º recreo) e de 12.45 a 13.40 (saída do 1º grupo), e os martes pola 

tarde. 

 

8.- NON ESTÁ PERMITIDO DAR A VOLTA NAS FILAS POR ESQUECEMENTOS NAS AULAS. 

O ALUMNADO NON SE PODE MESTURAR NO CENTRO. MARCHARÁN PARA CASA E 

XUSTIFICARASE O ESQUECEMENTO POLAS FAMILIAS SE É DE MATERIAIS 

NECESARIOS PARA AS TAREFAS NA CASA. 

CADRO DE ENTREGAS E RECOLLIDAS 

RÚA 

     

P
A

T
IO

 C
U

B
E

R
T

O
 

5º A 

4º A 

3 ANOS A 

1º A 

5 ANOS B 

  6º A 

3º A 

4 ANOS A 

6º C 

2º A 

P
A

T
IO

 C
U

B
E

R
T

O
 

5º B 

3 ANOS B 

4º B 

1º B 

 

  5 ANOS A 

6º B 

3º B 

2º B 

4 ANOS B 

COLEXIO 

RECREO DE 4 ANOS A NO PATIO INTERIOR 

 

Recreos (horario) GRUPO A- 5º e 6º 

GRUPO B- 3º e 4º 

GRUPO C- E.INFANTIL 

GRUPO D- 1º e 2º 

10.25-10.55 

10.55-11.25 

11.35-12.05 

12.05-12.35 

Hora de ler GRUPO A- 5º e 6º 

GRUPO B- 3º e 4º 

GRUPO C- E.INFANTIL 

10.55-11.25 

10.25-10.55 

12.05-12.35 

Espazo baleiro. 

Só poderán permanecer 
neste espazo pais/ nais de 

3 anos A, sempre con 

máscara e gardando as 

distancias. 

Espazo baleiro. 

Só poderán permanecer 
neste espazo pais/ nais de 

5 anos A, sempre con 

máscara e gardando as 

distancias 

Espazo baleiro. 

Só poderán permanecer 

neste espazo pais/ nais de 
3 anos B e 4 anos B, 

sempre con máscara e 

gardando as distancias 

Espazo baleiro. 

Só poderán permanecer 

neste espazo pais/ nais de 
4 anos A e 5 anos B 

sempre con máscara e 

gardando as distancias 

Familias1ºA e 1º B---Familias-2ºA e 2º B 
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GRUPO D- 1º e 2º 11.35-12.05 

Recreos ( localización no patio ) 

                                                                   

RÚA 

   

  

  

COLEXIO 

RECREO DE 5 ANOS A NO PATIO INTERIOR 

 

 

Aula de Relixión Católica As clases de relixión terán lugar na aula de 6º B. 

Aula de Relixión Evanxélica 

(mércores) 

Aula de inglés 

Almacenaxe de materiais Almacenaxe no pupitre. 

Rotulador de encerado branco propio. (O mestre ou a 

mestra que o desexe, solicitarao na listaxe de material) 

Colocación dos pupitres Primaria.- Entendemos que ao tratarse de grupos 

burbulla, poden sentarse en grupos e sempre coa 

máscara. 

Infantil:- Poden sentarse coma sempre, sen separación 

e en grupos estables de 2 a 5 alumnos/alumnas. 

Desinfección posto de traballo do 

mestre ou da mestra 

En todas as aulas haberá: 

- Panos desinfectantes desbotables para os 

ordenadores. 

- Limpador desinfectante. 

- Papel en bobina. 

- Ambientador desinfectante. 

5º A 
4º A 
1º A 

3 anos A 

6º A 
3º A 
2º A 

4 anos A 
5 ANOS A 

6º B 
3º B 
2º B 

4 anos B 

ANOS A 

5 anos B / 6º C 

5º B 
4º B 
1º B 

3 anos B 
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- Xel hidroalcohólico 

Cando un mestre ou unha mestra abandone o seu posto 

de traballo para a entrada doutra persoa, limpará a 

mesa, a cadeira e o ordenador. 

Desinfección de mans á entrada e á 

saída. 

Nas entradas do centro haberá unha columna con loción 

desinfectante que o alumnado usará SEMPRE ao entrar 

pola mañá. 

Estas mesmas serán usadas ao rematar o recreo. 

Para sair e entrar das súas aulas (aseos, aula relixión 

ou ximnasio) utilizarán SEMPRE a loción 

hidroalcohólica que está na súa propia aula, ou nas 

aulas específicas de Ed. Física e Relixión. 

Aseos 

 

 

Explicaráselle ao alumnado a forma de 

utilización dos baños. 

Nas portas dos mesmos está marcado 

o seu curso. 

Recalcarémoslles que non poden 

utilizar outros. 

Que deben lavar as mans con auga e 

xabón e secalas aínda que boten xel 

desinfectante cando entren na aula 

(obrigatorio). 

 

 

Dependendo do andar así será a sinalización do aseo. 

Terceiro andar: 

-Aseos nenos: 2 portas: 6ºA-6ºB, Relixión. 

-Aseos nenas: 4 portas: 6º A, 6º B, Relixión, mestras. 

Aforo: 2 persoas. 

-Os lavabos estarán marcados co curso 

correspondente. 

Primeiro andar: 

-Aseos nenos: 3 portas : 2º,3º, 4º- 5º 

                         Urinarios: 2º,3º,4º,5º.          

                         Deixando dous baleiros polo medio 

- Aseos nenas: 4 portas: 2º,3º,4º,5º 

Aforo: 3 persoas máximo 

-Os lavabos estarán marcados co curso 

correspondente. 

Aseos de 1ºA: exclusividade para esa aula. 

Aseos de 1ºB: exclusividade para esa aula. 

Baixo: 

Aseos de infantil: Aseos mixtos 3, 4 e 5 anos 

Aforo: 4 máximo 

Aseos ximnasio:  

 - Aseos nenas: 2 portas 

 - Aseos nenos: 1 porta 

                          2 urinarios 

Aforo: 2 persoas máximo. 
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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) 

 
PROFESORADO: 
- Usarase preferentemente o teléfono por ser o medio de comunicación máis rápido, preferentemente o 
do centro escolar. Sen prexuízo do uso da mensaxería por whatsapp. 
- Obrigatoriamente cunha antelación non inferior a 30 minutos de producirse a falta ao centro 
educativo. 
- Vía telefónica:  1.- Centro  
                           2.- Coordinadora do equipo Covid 
                           3.- Calquera outro membro do equipo Covid. 
                           4.- Calquera membro do equipo directivo 
 
ALUMNADO: 
- Vía telefónica chamando ao colexio (986851780) 
- Correo electrónico: ceip.alvarez.limeses@edu.xunta.es 
                                Asunto: Sintomatoloxía covid –alumno/alumna- curso e etapa 
                                       Ex: Sintomatoloxía covid- Fernandez Estévez, Margariña- 6º B Primaria 
 

 

 

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

En cada aula existirá unha folla de rexistro por faltas relacionadas co Covid 19. Será entregada á xefatura 
de estudos ao final de cada mes. 
Na secretaría haberá dous rexistros diarios de ausencias por COVID 19: unha para o alumnado e outro 
para o profesorado e persoal non docente, colocados na mesa da secretaria. 
A/O conserxe encargarase de recoller polas aulas os nomes do alumnado que falte, sexa de camiño 
escolar ou non. 
Anexo I e II: modelo de rexistro de ausencias de persoal e alumnado. ( secretaría—aula) 

 
 
 

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

Esta é a orde de comunicación de incidencias: 
 
1.- Aviso á coordinadora COVID 
2.- Chamada telefónica á familia do alumno ou da alumna. 
3.- Chamada ao centro de saúde de referencia. Teléfono:986 85 27 99  
4.- Chamada telefónica á Xefatura Territorial de Sanidade. Tlfn: 986 88 58 00 
5.- Canle informática específica da Consellería de Educación: EDUCOVID 
     Mandarase un correo ou aviso  á canle específica: (Directora, membros do equipo directivo, persoal 
administrativo, membros do equipo covid) 
5.- Contacto coa Xefatura Territorial de Educación. Tlfno:986805903 
     (Directora, membros do equipo directivo, membros do equipo covid) 
 

 

 

 

 

mailto:ceip.alvarez.limeses@edu.xunta.es


 

 

 

 

Páxina 19 de 66  

 

CEIP ÁLVAREZ LIMESES 

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) 

 
Anexo III.- Situación dos pupitres nas aulas. 
 
TODO O PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE VELARÁ POLO CUMPRIMENTO DAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL REFLECTIDAS NESTE PROTOCOLO 
 

Estas son as medidas xerais reflectidas no protocolo. 

1.- De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interaccións 

entre as persoas no centro educativo. 

En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter 

xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de 

distancia. Debe garantirse a estanquidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades 

que se realicen dentro do centro educativo. 

2.- Para a ordenación dos espazos escolares nas aulas entendemos que ao tratarse de grupos 

burbulla, poden sentarse en grupos e sempre coa máscara, tanto en Infantil como en Primaria. 

3.- O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento 

da distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. 

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga 

de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que 

se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de 

recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no 

comedor ou no momento da merenda. 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo 

de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola 

súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, 

ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do 

uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/da alumna ou da 

persoa obrigada. 

Nos carteis do centro existirá un específico que lembre a necesidade do uso de máscaras. 

Dependendo da duración das máscarás estas teranse que cambiar ao longo da mañá cando fagan o 

tempo regulamentario. 4 horas as cirúrxicas, coincidindo normalmente co cambio da 4ª hora. As de 

tela con filtros ou ppff2 non fará falta cambialas. 

4.- Ademais desta norma xeral de distancia de seguridade interpersoal, na etapa de Educación Infantil 

e na de Educación Primaria poderase optar pola alternativa de establecer grupos estables de aula, ata 

un máximo de 25 alumnos/alumnas, que xunto ao titor/á titora poderán conformar Grupos de 

Convivencia Estable cuxos membros poden socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia 
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interpersoal de forma estrita. Estes grupos de convivencia estable deberán evitar a interacción con 

outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos, o que non faría 

necesario gardar a distancia interpersoal de 1 metro en aula. 

Os grupos en si, son de convivencia estable, pero sen contar ao profesorado. 

Na etapa de Educación Infantil e Primaria conformando grupos estables de convivencia, na aula 

traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/alumnas (preferiblemente 

sempre as mesmas persoas), que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de 

convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán cun distanciamento 

físico de 1,5 metros uns con respecto dos outros. Sempre se  usará a máscara en Primaria, para o 

profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 

 

5.- O centro educativo deberá informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as 

medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben 

empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando: 

 O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de gardala nos 

momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado. 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo 

menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no 

seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O 

lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e 

saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir 

ao aseo. 

 A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido. 

 A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade. 

 Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e 

visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto 

cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu 

carácter educativo. No caso do alumnado verificarase polo profesorado a realización unha vez 

sentados na aula mediante a formulación de preguntas. 

 Habilitar dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada e en espazos comúns. 

 Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución alcohólica 

atendendo ás características de cada centro. 

 Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de 

mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no 

comedor, cada vez que van ao baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será 

necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans. 

 Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel 

hidroalcohólico nos espazos comúns. 
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 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene respiratoria: 

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 

papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto 

das persoas. 

 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar 

contaminados, así como antes e despois de comer, usar os aseos ou tocar material susceptible 

de ser compartido. 

          

6.- Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do alumnado de 

diferentes grupos de convivencia o clases, así como as que esixan unha especial proximidade. 

Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sen 

asistencia de público. 

7.- Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e alumnado, tanto nos 

períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, así como nos tempos de descanso, 

sen prexuízo do establecido da previsión de 1 metro para as aulas. 

8.- Extremarase a limpeza e desinfección do posto de traballo, realizando a limpeza e desinfección 

establecidas nas medidas deste protocolo.  

Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e 

desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros/con 

ningunha das súas compañeiras. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo 

diferenciado para o material de cada alumno/alumna de xeito que non permita ser manipulado por 

outros compañeiros e por outras compañeiras. 

 

9.- Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina) 

deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, o novo usuario realizará unha 

correcta hixiene de mans antes do seu uso e desinfectaranse adecuadamente antes de ser 

empregados por outra persoa. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de 

funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente. coas medidas de seguridade e 

hixiene que procedan. 

A/O conserxe fará a primeira apertura pola mañá das persianas e ventás. O resto do día será función 

exclusivamente do profesorado que pase por dita aula. 

9.- Os usuarios/as usuarias dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos 

informáticos, material de oficina ou outros materiais de empregados públicos. Cando exista na portaría 

ou na administración do centro un espazo no que se distribúan formularios ou se entregue 

documentación 
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que deba ser escrita facilitarase o material de escritura, porén realizarase previamente a correcta 

hixiene de mans. Para estes efectos existirá ao carón un dispensador de xel hidroalcohólico. Nos 

supostos nos que exista un dispositivo informático a disposición do público xeral, cada usuario/usuaria 

deberá realizar a hixiene de mans antes do seu uso. 

10.- O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar substancias abrasivas 

para a pel. 

11.- Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa 

consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das 

instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado 

e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa. 

 

 

 

 

 

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

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

Non temos espazos baleiros no centro escolar. 

Todo o alumnado permanecerá nas súas respectivas aulas, as cales teñen o seu nome na porta agás o 

alumnado de 6º B que ocupará a aula de Música. 

O desprazamento para especialidades só existirá para relixión (aula de 6º B) e educación física 

(ximnasio ou patio ). 

 

 

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)  

1.- Uso da máscara dentro e fóra da aula cando non se cumpra a distancia mínima de seguridade. 

(Outras: uso de pantallas ou mamparas) 

2.- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico que se realiza, 

as aulas de PT e AL contarán con mamparas de protección que serán empregadas cando sexa necesario. 

3.- Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras protectoras, xa que, 

en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara. 

4.- Establecer grupos de convivencia se hai nenos/nenas da mesma aula que teñan que ter apoio. Non 

mesturar con outro alumnado que non pertenza ao mesmo grupo clase. 
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5.- Valorar o emprego de viseiras protectoras no alumnado no caso de que non poida usar máscara e a 

súa atención requira non respectar a distancia de seguridade. 

6.- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de cinco 

minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo ao plan. 

 

Aforo máximo da aula PT:   1 Mestre/mestra+1 alumno/alumna 

                                             1 mestre/mestra + 3 alumnos/alumnas do mesmo grupo 

Aforo máximo da aula AL: :  1 Mestre/mestra+1 alumno/alumna 

                                             1 mestre/a + 3 alumnos/alumnas do mesmo grupo 

Aforo máximo da aula DO:  Orientadora + 2 mestres/mestras 

                                             Orientadora + 1 alumno/alumna 

 

 

 

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

As titorías coas familias faranse preferentemente do seguinte xeito: 

1.- Videochamada, a través da plataforma que oferte a Consellería. 

2.- Telefonicamente. 

3.- Presencial, sempre que non sexan posibles as outras dúas. 

Esta modalidade levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantindo a distancia 

social. Todas as persoas asistentes levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. 

Cando nalgunha destas reunións sexa necesaria a visualización dalgunha proba escrita, avisarase con 

anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. 

En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas NOFC 

(abalar móbil, axenda do alumnado, teléfono...). 

 

 

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

concello...) 

FAMILIAS 1.- Web do centro 
2.- Abalar móbil ( Obrigatorio para todas as familias- NOF xuño 
2020) 
3.- Teléfono. 
4.- Correo electrónico (Respostas a preguntas sobre cuestións 
do centro, certificados, información variada, etc. Non se 
enviarán circulares) 

PERSOAL PROVEDOR 1.- Teléfono 
2.- Correo Electrónico. 
3.- Hora concertada de entrega. 
Non se recibirá sen previa cita 

VISITANTES 1.- Teléfono 
2.- Correo Electrónico. 
3.- Hora concertada  de visita. 
Non se recibirá sen previa cita 
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PERSOAL DO CONCELLO 1.- Teléfono 
2.- Correo Electrónico. 
3.- Concertar hora de actuación no centro escolar 

 

 

 

17. Uso da máscara no centro 

1.- Obrigatoria para todos os mestres e todas as mestras de todas as etapas, persoal subalterno, 

auxiliar administrativo e ATE en calquera lugar do centro, e atendendo ao carácter exemplificante. 

2.- Ed. Infantil: As/os menores de 6 anos non teñen a obriga de levar máscara, pero recomendamos 

utilizala nas zonas comúns. Nas filas no patio, poderán estar acompañadas e acompañados só por un 

proxenitor ou unha proxenitora que obrigatoriamente ten que levar máscara e, a poder ser, estarán fóra 

do lugar onde se fai a espera para entrar. 

Para os desprazamentos polo centro, corredores, aula de relixión... terán que levar a máscara posta, pois 

interfiren en circuítos onde toda a comunidade ten a obriga de levala. 

3.- Ed. Primaria: O alumnado levará a máscara posta dende que entra ao recinto do colexio ata que saia 

do centro. Só estará permitida a retirada da máscara durante o tempo da merenda e na clase de Ed. 

Física para beber. 

 

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de 

usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se 

cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de 

recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no 

comedor ou nas merendas. 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa 

situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben 

presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da 

máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/da alumna ou da persoa 

obrigada 

O profesorado, e atendendo ao carácter exemplificante, empregará en todo momento a máscara, 

agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu traballo, como poidan ser 

as sesións de AL. Cando isto se produza, será obrigatorio manter a distancia de seguridade e 

aconséllase o emprego de pantallas protectoras. 

 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

         Este Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020-2021 será enviado por correo 

electrónico aos mestres e ás mestras, e será colgado na web do centro educativo, no taboleiro de 

anuncios da sala de profesorado e na secretaría do centro. 
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         As familias serán avisadas mediante Abalar Móbil de que está colgado na web do centro. 

 

 

 

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) 

A limpeza dos centros educativos de primaria corre a cargo do concello. 

Á espera de que contacten cos centros educativos  engadimos aquí a normativa a que ten que facer 

referencia. 

Medidas xerais de limpeza nos centros para a súa adaptación ao contexto da COVID-19 no curso 2020-

2021.  

A   conselleira   de   Educación,   Universidade   e   Formación   Profesional   e   o   conselleiro   de 

Sanidade aprobaron pola resolución conxunta do 22.07.2020 o  Potocolo de adaptación ao contexto da 

covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, que inclúe entre as 

medidas de prevención básicas as seguintes medidas xerais de limpeza  (actualizadas na versión dada 

polas Instrucións do 31.08.2020)con   expresa referencia   á   súa  obrigatoriedade   para   o   persoal   

dos   concellos   en   aplicación   das competencias   municipais   de   mantemento   e   conservación   

dos   centros   públicos   de educación infantil, educación primaria e educación especial nos termos 

seguintes:  

4. Medidas xerais de limpeza nos centros 

 4.1.  Cada centro disporá dun protocolo de limpeza e desinfección que responda ás súas   características.  

O   protocolo   de   limpeza   formará   parte   do   documento   denominado “Plan   de   adaptación   a   

situación   COVID-19   no   curso   2020/2021”   e   determinará   as frecuencias e horas nas que se 

realizarán todas as tarefas. O protocolo de limpeza é obrigatorio para todo o persoal de limpeza con 

independencia da súa dependencia orgánica polo que será de aplicación non só ás empresas externas 

senón tamén ao persoal dos concellos que teñen a obriga de realizar o mantemento e conservación de 

conformidade   coa   normativa   vixente.  Nos   supostos   no   que   existan   varias   persoas dedicadas 

a tarefas de limpeza, unha delas realizará total ou parcialmente a súa xornada na quenda de mañá, 

podendo realizarse rotacións no uso das quendas. Cando as tarefas de limpeza se realicen por unha 

única persoa realizará parte da súa xornada (polo menos 1/3)en xornada de mañá. 

 Este protocolo recollerá as seguintes indicacións: 

4.1.1. Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función 

da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos dúas veces ao día. 

4.1.2. 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. 
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4.1.3.  Durante  a  xornada  lectiva  unha  persoa   do  servizo  de  limpeza  realizará unha limpeza de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos  dúas veces na xornada. En todo caso 

nos aseos existirá  xaboeiras  ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios 

voluntariamente. 

4.1.4.  Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 

desinfectantes con actividade  virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio   de   Sanidade.   No   

uso   destes   produtos   sempre   se   respectarán   as indicacións da etiquetaxe. 

4.1.5. Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse 

de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.4.1.6.  Deberá vixiarse a limpeza de 

papeleiras(todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. As indicacións anteriores  vinculan ao persoal de 

limpeza das administracións locais  e incorporan as Medidas de prevención, hixiene e promoción de la 

saúde fronte á COVID-19 para  centros   educativos   en   el   curso   escolar   2020-2021  recomendadas   

no   documento aprobado   conxuntamente   polos   Ministerios   de   Sanidade   e   de   Educación   e   

Formación Profesional o 22.06.2020. 

Para   a   correcta   aplicación   destas   medidas   e   a   súa   obrigada   incorporación   aos protocolos   

de   limpeza   e   aos   plans   de   adaptación   ao   contexto   da   COVID-19   nos centros   educativos,   

as   administracións   municipais   deberán   achegar   coa   máxima urxencia ás direccións dos centros 

a información necesaria relativa ás previsións de horarios,   frecuencias   e   condicións   nas   que   se   

realizarán   as   tarefas  de  limpeza   en exercicio das súas competencias. 

O cumprimento destas obrigas e a colaboración dos concellos coas direccións dos centros   resulta   

imprescindible   para   garantir   o   inicio   do   curso   2020-2021   nas condicións esixidas  nos centros  

educativos  para  a  súa  adaptación ao  contexto  daCOVID-19 

 

Espazos a limpar: 

- Aseos do centro: baixo, 1º andar, 3º andar, Primeiros. 

- Corredores, portas, perchas,  varandas 

Mobiliario: 

- Aula de relixión, cada cambio de hora. 

- Mostradores de secretaría e conserxería. 

- Tiradores das portas das entradas principais. 

- Varandas de todo o centro. 

- Chan do ximnasio. 

 

 

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) 

A limpeza dos centros educativos de primaria corre a cargo do concello. 
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Á espera de que contacten cos centros educativos dende o centro propoñemos o seguinte. 

Horario de mañá: 

O colexio propón de 9.15 a 13.45 horas 

- Cando o alumnado remate de entrar, limpar as varandas do centro, mostradores, etc. 

- Limpeza dos baños despois dos recreos ou as veces que sexan necesarias. 

GRUPO A- 5º e 6º 

GRUPO B- 3º e 4º 

GRUPO C- E.INFANTIL 

GRUPO D- 1º e 2º 

10.25-10.55 

10.55-11.25 

11.35-12.05 

12.05-12.35 

3º andar- 2º andar 

2º andar 

Baixo 

Primeiros e 2º andar 

- Limpeza da aula de relixión no cambio de hora.(Mínimo alumnado de Ed. Infantil) 

- Limpeza da sala e dos aseos do profesorado polo menos unha vez pola mañá. 

 

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

A limpeza dos centros educativos de primaria corre a cargo do concello. 

Á espera de que contacten cos centros educativos dende o centro propoñemos o seguinte. 

- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 

este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección 

ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 

- Cada un/unha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

- Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que 

estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu novo 

uso. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

- En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que 

se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 

Anexo IV 

 

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

- En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A primeira 

ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada pola conserxe/limpadora. 

- O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada 

cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

Anexo V 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Os residuos COVID-19 (panos desbotables, máscaras, etc.) serán depositados nas papeleiras con tapa 

e pedal de cada aula e de cada espazo do centro escolar. 
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O resto de papeleiras terán o uso habitual, papel, plástico e lixo xeral (Labras de lapis, etc.) se ben é 

certo que se propón que o lixo resultante das merendas sexa levado por cada alumna/alumno para a súa 

casa, na súa mochila. Xa que envases, papeis de aluminio, etc., poden ser portadores de virus e non van 

a papeleiras con pedal. 

O lixo das papeleiras covid será recollido polo persoal de limpeza  de necesitar cambiar a bolsa por 

algunha circunstancia, haberá en cada aula un paquete de bolsas para a súa nova colocación e a 

conserxe depositaraa no patio vermello, onde xa está avisado o equipo de limpeza que se depositarán 

as bolsas en caso de necesidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Id. Material de protección 

 

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

 DATA / Uds 

Setembro 2020 

DATA / Uds DATA / Uds DATA / Uds 

MÁSCARAS 300    

LUVAS     

XEL/ LOCIÓN DESINFEC. 75 botellas 

3 garrafas 

   

LIMPADOR DESINFEC. 30 botellas    

PANOS DESINFEC. 70 bolsas    

PANOS DESBOTABLES 40 rolos 

29 nos espazos 

   

PAPEL MANS 43 unidades    

XABÓN 4 garrafas    

DISPENSADOR DE PAPEL 

MECHA 

UN POR ESPAZO.26    

AMBIENTADOR 

DESINFEC. 

30    

ALFOMBRAS 

DESINFECTANTES 

 

2 

   

COLUMNAS DE HIDROXEL 4    
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26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

A secretaria xunto coa directora observan o mercado e fan unha comparativa de prezos. 

Procurarase comprar sempre no comercio local para a dinamización da economía da cidade. 

Procurarase que sempre haxa en stock os produtos necesarios. 

 

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

Aulas Aseos Zonas comúns 

Papeleira con pedal Papeleira con pedal Papeleira con pedal 

Limpador desinfectante Limpador desinfectante Limpador desinfectante 

Papel mecha Panos desbotables- toallas zig-

zag 

Papel mecha 

Xel /loción hidroalcohólica Xel/loción hidroalcohólica Xel/ loción hidroalcohólica 

Toalliñas desinfectantes 

ordenadores 

Xabón  

Ambientador desinfectante 

Ambientador desinfectante   

Máscaras de reposto   

Bolsas de lixo   

 

 Toda a comunidade educativa será a encargada de velar  por manter a orde dos materiais Covid-

19 e controlar o seu uso. 

 Especialmente o persoal subalterno controlará estes materiais en baños, entradas e zonas de 

paso. 

 Reporá o xel ou loción hidroalcohólica, panos desbotables (papel mecha) xabón, papel para 

secar as mans, limpadores desinfectantes e ambientadores desinfectantes naqueles sitios que 

sexan necesarios. 

 Vixiará  xunto co resto do profesorado sobre o bo uso do mesmo por parte do alumnado. 

 O profesorado titor e especialistas que estean nas aulas en caso de esgotarse algunha das 

medidas de protección avisará á/ao conserxe para que as repoña. E esta/este avisará a 

secretaria cando as existencias vaian minguando. 

 O equipo Covid -19 e a secretaria do centro farán unha primeira previsión do necesario para o 

bo desenvolvemento da actividade no centro.    
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Id. Xestión dos gromos 

 

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

ou unha remisión ao plan de continxencia) 

 - Non asistirán ao centro estudantes, docentes e outro persoal profesional que teñan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquelas persoas 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. Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de 

resultado de PCR por sospeita clínica. 

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/alumna da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e 

control levaranse a cabo por  parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia 

de Alertas yPlanes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma: 

Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto a quen 

iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de 

afectar a alumnado. A persoa responsable ou o seu titor/a súa titora deberán chamar ao seu centro de 

saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse 

as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 

ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, 

e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por  

profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo 

Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro educativo tanto sexa 

do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-

19, incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado ou afectada; quen teña 

a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros e das compañeiras afectados e afectadas  

do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro 

educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se 

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información 

proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información. 

-A familia dun neno ou dunha nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co 

seu/coa súa pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 

- Tras a aparición dun caso con diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Autoridade 

Sanitaria.  

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo 

determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo 

ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la 
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aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de 

Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e 

control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 

de agosto de 2020, cos seguintes supostos: 

      Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera 

alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co caso 

confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen 

utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos 

vixentes en cada momento. 

         As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado 

(cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando corentenados nos 

seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 días. O 

restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa 

asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non 

superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

        En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 

educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das 

persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o 

gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será 

proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, 

previsto no punto 10.1 deste protocolo. 

- 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. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 

protocolo relativas ao ensino a distancia.  

- Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro 

realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación 

e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas 

específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

 

O modelo proposto establece catro fases: 

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta 

primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as 

actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 

Obxectivos: 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 
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- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga unha 

distancia de máis de 1 metro entre eles. 

- Desinfección de todos os espazos e materias existentes nos mesmos. 

- Revisión do plan de adaptación á situación Covid-19 intentando detectar posibles erros na redacción ou 

execución. 

- Ensino telemático. 

 

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%.Esta fase é fundamental para a 

adquisición das medidas de hixiene e distanciamento. 

Obxectivos: 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e de 

hixiene de mans. 

- Obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase. 

-Revisión e práctica da utilización de espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro 

-Redifinición dos circuítos de circulación interna. 

- Combinar o ensino presencial e a distancia. 

- Revisión das actividades realizadas telematicamente. 

- Avaliación por parte do equipo Covid e o Equipo directivo do desenvolvemento desta fase. 

 

3.Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. 

Nesta fase o alumnado continuará formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo 

máis numeroso. 

Obxectivos: 

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva. 

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos e alumnas 

 

4. Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter dentro da 

aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/alumnas coñecen as medidas 

necesarias no período de pandemia. 

 

Obxectivos: 

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o alumnado. 
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- O recreo  será realizado en catro quendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTOMAS NO 

CENTRO 

ESCOLAR 

ALUMNADO 

 

Nomear unha persoa que acompañe ao enfermo/á enferma.  

1.- Orientación 

2.- Equipo directivo (directora, xefa de estudos ou secretaria, a que estea libre)  

3.- Profesorado de garda do grupo burbulla. 

 

Levar a persoa ao espazo COVID-19 do centro (biblioteca) 

Facilitarlle unha máscara cirúrxica ao enfermo/á enferma e á persoa que 

acompaña. 

Contactar coa familia (chamarase dende administración) 

Chamar ao centro de Atención primaria de referencia: 

Centro de saúde Virxe peregrina- 986852799 

Chamar oa teléfono de referencia do SERGAS: 

Se ten dificultade respiratoria: Chamar ao 061 

Coordinadora equipo contacta Xefatura Territorial de Sanidade 

Tlfn: 986885800 

Canle informática específica da Consellería de Educación 

………………………………………………………….. 

Contacto coa Xefatura Territorial de Educación. 

Tlfno:986805903 

 

  

 

 

 

 

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) 

       O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e na 

súa ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos. Isto non exime ao profesorado pertencente ao grupo 

Covid de ter que facer esta función en caso de necesidade. 

 

 

 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 
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30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, 

de ser o caso, de persoal substituto) 

Tal e como aparece no “Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino no 

universitarios de Galicia para o curso 2020-2021” e baseándose en todos os puntos que nel está 

reflexados no apartado 9, xestión das peticións, cando un traballador ou unha traballadora se atope 

dentro dun grupo vulnerable dos sinalados no mesmo, o procedemento será o seguinte: 

 

PROCEDEMENTO PARA A XESTIÓN DAS PETICIÓNS 

 

1 

 

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/traballadora como grupo vulnerable e  

susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo VI). 

 

 

2 

 

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 VII). 

 

 

3 

 

A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación 

das peticións de valoración da sensibilidade do/da traballador/traballadora 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. 

 

 

4 

 

A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo 

electrónico ao/á traballador/traballadora 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. 

 

 

5 

 

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. 
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A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da 

traballador/traballadora nin do persoal facultativo e realizarase a través da análise da 

documentación que aquel/aquela lle achegue. 

Resulta obrigatorio para o/a traballador/traballadora achegar toda a documentación requirida 

polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso contrario, entenderase que 

desiste da súa petición. 

O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás 

autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores e das 

traballadoras. 

 

 

6 

 

Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/traballadora terá a obriga 

de acudir presencialmente ao centro. 

 

 

 

ANEXO VI 

ANEXO VII 

 

 

 

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—) 

     

ENTRADAS E SAÍDAS  EDUCACIÓN INFANTIL 

HORARIO ENTRADA: 09.05 H.- HORARIO SAÍDA: 14.05 H. 

APERTURA DOS PORTAIS DE ENTRADA: 09.00 H.- 14.00 H. 

PORTA  

3 ANOS A 

(1) 

PORTA  

3 ANOS B 

(3) 

ENTRADA 

PRINCIPAL 

SECRETARÍA 

ENTRADA 

PRINCIPAL 

DIRECCIÓN 

PORTA  

5 ANOS A 

PORTA 

4 ANOS B 

4º EI- A 4º EI- B 6º EI- B 5º EI- A 6º EI- B 5º EI- B 

 

O alumnado de Ed. Infantil só poderá vir acompañado dun proxenitor ou dunha proxenitora, do 

mesmo xeito, para recollelo só poderá vir unha persoa. 
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Os pais e as nais procurarán non estar na fila cos seus fillos ou coas súas fillas e ocupar o 

espazo baleiro central do patio, mantendo a distancia de seguridade no mesmo. Obrigatorio 

o uso de máscara 

O alumnado de infantil de 3 anos A, 3 anos B, 5 anos A e 4 anos B entrará directamente dende o 

patio ás súas aulas onde botarán xel hidroalcohólico nas mans. 

O alumnado de 5 anos B e 4 anos A entrarán polas portas principais correspondentes onde haberá 

un mestre ou mestra de garda para botarlle xel hidroalcohólico nas mans. 

Todo o alumnado será tanto na entrada coma na saída ocupará o seu sitio de espera no patio. 

(Puntos de cores correspondentes a súa aula.) 

 

ENTRADAS E SAÍDAS EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

APERTURA PORTAIS 

HORARIO 
ENTRADA PRINCIPAL 

SECRETARÍA 

ENTRADA 

PRINCIPAL 

DIRECCIÓN 
ENTRADA SAÍDA 

08.40 13.40 08.45- 13.45 5ºA 

5ºB 

6ºA 

6ºB 

08.50 13.50 08.55- 13.55 4ºA 

4ºB 

3ºA 

3ºB 

09.10 14.10 09.15.-14.15 1ºA 

1ºB 

2ºA 

2ºB 

 

ENTRADAS E LUGARES DE ESPERA PARA SUBIR ÁS AULAS 

INFANTIL E PRIMARIA 

RÚA 

   

 

  

P
A

T
IO

 C
U

B
E

R
T

O
 

5º A 

4º A 

3 ANOS A 

1º A 

5 ANOS B 

  6º C 

3º A 

4 ANOS A 

6º A 

2º A 

P
A

T
IO

 C
U

B
E

R
T

O
 

5º B 

3 ANOS B 

4º B 

1º B 

 

  5 ANOS A 

6º B 

3º B 

2º B 

4 ANOS B 

COLEXIO 

RECREO DE 5 ANOS A NO PATIO INTERIOR 

Espazo baleiro. 

Só poderán 

permanecer neste 

espazo pais/ nais de 

3 anos A, sempre 

con máscara 

Espazo baleiro. 

Só poderán 

permanecer neste 

espazo pais/ nais de 

5 anos A, sempre 

con máscara 

Espazo baleiro. 

Só poderán 

permanecer neste 

espazo pais/ nais de 

3 anos B e 4 anos B, 

sempre con máscara 

Espazo baleiro. 

Só poderán 

permanecer neste 

espazo pais/ nais de 

4 anos A e 5 anos B 

sempre con máscara 
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32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as 

circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 

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

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

 

O CEIP Álvarez Limeses é un centro de antiga construción (60 anos) nun principio masculino e feminino, 

polo que a súa distribución e case simétrica e non permite a circulación nun só sentido. 

Dividiuse o colexio tal e como está marcado no plan de evacuación parte vermella e parte verde, e para 

non crear confusións mantívose esta división. 

As entradas e saídas serán polas mesmas portas, pero sempre respectando camiñar pola dereita no 

sentido da marcha. 

Hai sinaléctica no chan de todo o edificio coas frechas de fluxo para todos os desprazamentos de entrada 

e de saída. 

O corredor do ximnasio só está marcado con frechas, , xa que o alumnado de infantil o utiliza para ir ao 

baño e todo o centro para ir ao ximnasio. 

 

Pregamos a entrada do alumnado pola cancela que corresponde a súa aula para non ter que cruzarse 

polo patio con outras persoas. 

 

ENTRADAS E SAÍDAS  

POLA MESMA PORTA 

ENTRADAS E SAÍDAS  

POLA MESMA PORTA 

CANCELA DEREITA- Pequena CANCELA ESQUERDA- Grande 

ENTRADA PRINCIPAL SECRETARÍA ENTRADA PRINCIPAL DIRECCIÓN 

5ºA E 5ºB 6ºA , 6ºB e 6ºC 

4ºA E 4ºB 3ºA E 3ºB 

1ºA E 1ºB 2ºA E 2ºB 

4º EI B 6º EI A 

ESCALEIRA DEREITA SECRETARÍA ESCALEIRA ESQUERDA DIRECCIÓN 

5ºA E 5ºB 6ºA , 6ºB e 6ºC 

4ºA E 4ºB 3ºA E 3ºB 

 2ºA E 2ºB 

PORTAS INDIVIDUAIS DAS AULAS DE INFANTIL 

4º EI-A 4º EI-B 5º EI-B 6º EI -B 
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Anexo  VIII:- Planos do edificio co fluxo de entrada e saída. 

 

 

 

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) 

PREVISIÓNS COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA NO CENTRO 

 

 CARTELERÍA SINALÉCTICA 

ENTRADAS Info coronavirus 

Saiamos disto con sentidiño 

Manteña a distancia de seguridade (2 

formatos) 

Obrigatoriedade de xel 

hidroalcohólico. 

Obrigatorio máscara. 

CORREDORES Info coronavirus 

Saiamos disto con sentidiño 

Manteña a distancia de seguridade (2 

formatos) 

Liñas de fluxo (frechas) en dous 

colores verde e vermello como as 

partes nas que está divido o colexio 

no plan de evacuación. 

Obrigatorio máscara. 

AULAS Info coronavirus 

Saiamos disto con sentidiño 

Xel hidroalcohólico 

Papeleira covid-19 

BAÑOS Info coronavirus 

Saiamos disto con sentidiño. 

Lavado de mans 

Xel hidroalcohólico 

Papeleira covid-19 

Sinalización das portas que 

corresponden a cada curso. 

Sinalización dos urinarios. 

Sinalización dos lavabos. 

Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns. 

- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 

- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas. 

- Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración propia. 

- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita do 

mesmo. 
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- Nos baños colocaranse un semáforo que indique se está baleiro ou ocupado segundo o aforo. Dentro 

dos baños haberá cartelería lembrando o lavado e secado de mans e a utilización da papeleira. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Neste centro escolar non dispoñemos de servizo de transporte. 

 

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

Aínda que non dispoñemos de transporte escolar o alumnado si que ten garda e custodia durante os 5 
minutos anteriores á entrada. Todo o claustro.31. 
Entrada:  
Infantil: 9 persoas 
 6 titoras 
 1 persoa nas cancelas do centro 
 2 persoas nas entradas principais para o xel hidroalcohólico de 5 anos A e 4 anos B 
Primaria: 8/9 
4 persoas nas quendas de 1º e 2º  
4 persoas nas quendas de 3º e 4º  
4 persoas nas quendas de 5º e 6º. 
1 persoa nas cancelas do centro 
2 persoas nas entradas principais para o xel hidroalcohólico. 
 
Recreos: 
Infantil: 8 persoas 
6 titoras 
1 conserxe/ mestra ou mestre porta dereita 
1 mestre ou mestra na porta esquerda 
 
Primaria: 
2 mestres ou mestras cada 50 alumnos 
1 conserxe/ mestre ou mestra na porta dereita 
1 mestre/mestra na porta esquerda e para vixiar os baños. 
 
 
Saídas: 30 mestres ou mestras 
Cada mestre, mestra ou especialista farase cargo da saída co seu alumnado na última hora cumprindo 
co protocolo e a orde establecida. Así como coas recomendacións de entrega. 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de 

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

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

- No caso de que o PLAN Madruga se celebre no centro este terá un horario de 7.30 a 9.00 horas. 

Momento no cal entra a última quenda de alumnado ao centro. 

- O alumnado, dependendo da súa situación no patio cuberto ou esquerdo será recollido polo 

profesorado encargado de cada porta principal de acceso cinco minutos antes da entrada da súa 

quenda na rampla de acceso ao comedor. O alumnado deberá gardar a distancia de seguridade. 

- A orde de saída será sempre a mesma:  
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PRIMARIA           

8.40 h., para 6º A , 6º B, 6º C 5º A e 5º B e circularán polo patio escolar mantendo a distancia de 

seguridade. 

8.50 h., para 3º A, 3º B, 4º A e 4º B e circularán polo patio escolar mantendo a distancia de 

seguridade. 

9.00 h., para 2º A, 2º B, 1º A e 1º B e circularan polo patio escolar mantendo a distancia de 

seguridade. 

O profesorado encargado deixará ao alumnado no seu respectivo lugar de espera para entrar ao 

centro (patios cubertos dereito e esquerdo) e esperará nas entradas principais para o control do 

xel hidroalcohólico. 

As cancelas exteriores do centro están sempre vixiadas, cada unha por un mestre ou unha 

mestra, non existe perigo de que saian ao exterior. E para os cursos de primaria non está 

permitida a entrada ao patio dos proxenitores e das proxenitoras. 

 

INFANTIL 

9.00 h, e por esta orde, alumnado de 5 anos A, 5 anos B, 4 anos A  trasladado polo mestre de 

garda. 

9.00 h, e por esta orde, alumnado de 3 anos A, 3 anos B , 4 anos B trasladado polo mestre de 

garda. 

 

 

 

 Este punto queda en aberto á espera da comunicación da FANPA de se hai o servizo ou non. 

 

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

a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 

coordinadas co organizador do servizo)   

- A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva pendente da decisión da ANPA 

 

 

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

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica no 

momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería. 

• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que o consello escolar 

está formado por 14 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia de 

seguridade e con ventilación suficiente. En principio, a sala de profesorado reúne estas condicións. 

 

- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 



 

 

 

 

Páxina 41 de 66  

 

CEIP ÁLVAREZ LIMESES 

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito presencial se a 

situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o suficientemente amplo que 

garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa para asignar espazo e facer as tarefas de 

desinfección e ventilación pertinentes. 

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático. 

No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar no ximnasio, garantindo a distancia e 

limitando o aforo coa distancia de seguridade axeitada. 

 

 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 

1.- Videochamada. 

2.- Teléfono 

3.- Presencial, sempre que non sexan posibles as outras dúas. 

     Local adaptado. Aula propia. Mantendo distancia de seguridade de 2 metros. Máscara e xel ou 

loción desinfectante. 

 

As titorías levaranse a cabo os martes de 16.30h a 17.30 h, como de costume, e con cita previa 

empregando as canles habituais: abalarmóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica. 

- Serán preferentemente telemáticas. 

-No caso de ser presenciais, terán lugar na aula da titoría do alumnado e coas seguintes medidas: 

• Emprego de máscara. 

• Hixiene de mans ao acceder á aula. 

• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia social. 

• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha copia e 

evitar a manipulación conxunta de documentos. 

 

- As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse  de xeito presencial 

(ximnasio) , limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a distancia interpersoal, 

sendo obrigatorio o emprego de máscara. 

 

 

40. Normas para a realización de eventos 

 

1.- O centro non realizará eventos pedagóxicos conxuntos de toda a comunidade educativa durante este 

curso escolar 2021-2022. (Magosto, Entroido, etc.), aínda que poden ser tratados nas aulas. 
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2.-En canto a posibles actividades complementarias que poidan levarse a cabo durante o curso, estas 

serán recollidas na Programación Xeral Anual. 

3.- Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e correspóndelles aos diferentes equipos 

docentes a organización deles baixo estas premisas: 

• Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en quendas. 

• Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 

• Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do evento. 

• Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

4.- En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas respecten o 

aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos. Por aula. 

5.- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de 

realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase que se 

realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os numerosos 

recursos que ofrece a nosa vila. 

 

 

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) 

Este centro educativo non ten servizo de transporte escolar. 
 

 

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) 

A espera da información que ten que facilitar a FANPA 
O centro escolar facilita dous espazos diferenciados para a garda e custodia do alumnado e as súas 
mochilas en dúas quendas:  
Espazo 1: patio de Ed. Infantil:  

- Alumnado de 6º e 5º a partir das 13.45 h. 
- Alumnado de 3º e 4º a partir das 13.55 h. 

     O alumnado irá ao comedor e deixará o espazo baleiro para a saída de 1º de Primaira. 
Espazo 2: Ximnasio 

- Alumnado de 1º e 2º a partir das 14.10 h. O alumnado de 1º entrará pola porta antipánico do 
ximnasio directamente das súas aulas 

- Alumnado de infantil. Accederá ao ximnasio pola porta principal cada grupo polo seu corredor, 
frechas de fluxo verdes ou vermellas. 

 
Tanto o ximnasio coma o patio de infantil pódense dividir en espazos máis pequenos para manter os 
grupos. Facer esta división correrá a cargo da FANPA-ANPA en colaboración coa dirección do centro. 
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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) 

A espera da información que ten que facilitar a FANPA 
 

 

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

O CEIP Álvarez Limeses non ten servizo de cociña propio. 
Subminístrase a comida mediante servizo de catering. 
As persoas encargadas son proporcionadas pola empresa de catering. 
A espera da información que ten que facilitar a FANPA 

 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 USO DE AULAS 

CURSO 

19/20 

CURSO 

20/21 
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Esta aula dedicarase este ano a aula PT e o mércores a relixión evanxélica 

pois contamos con dúas especialistas de PT e outra de relixión, 
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Normas de uso: 

1.- A mestra de relixión recollerá ao seu alumnado na aula correspondente 

que terá posta a máscara para saír ao corredor. O mestre ou mestra da sesión 

anterior velará porque así sexa. 

2.- Cando saian da aula botarán xel hidroalcohólico nas mans. 

3.- Acompañará ao alumnado polos corredores seguindo as frechas de fluxo 

marcadas no chan e velando porque o alumnado leve a máscara. 

4.- Chegará a aula e todo o alumando se sentará no seu lugar correspondente 

mantendo a distancia de seguridade. 

5.- O desenvolvemento da clase será como nunha aula fixa. 

6.- Os cinco últimos minutos serán para regresar á súa aula correspondente 

 

Normas de limpeza: 

 

Todo o alumnado dedicará os 5 últimos minutos da sesión a desinfectar a súa 

cadeira e a súa mesa cos produtos desinfectantes presentes nela. 

Os panos desbotables tiraránse na papeleira Covid-19 instalada na aula. 

Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será 

preciso realizar unha ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. 

Cando o cambio de aula corresponda con Ed. Infantil, 1º e 2º a limpeza faraa 

o persoal de limpeza do Concello asignada ao centro. 

 

 

 

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

 

1.-As mestras de EF recollerán ao seu alumnado na aula correspondente.   

 

2.-O alumnado levará sempre a máscara, levantarase para saír da aula por orde e mantendo as 

distancias. 

 

3.-O alumnado botará xel hidroalcohólico nas mans cando saia da aula. 

 

4.-As mestras acompañarán ao alumnado ata o ximnasio seguindo as liñas de fluxo velando porque o 

alumnado leve a máscara, mantendo a distancia de seguridade mínima esixida e evitando o contacto 

físico. 
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5.-Cando cheguen ao ximnasio entrarán pola porta principal e cambiarán o calzado, poñendo un calzado 

específico para  Ed. Física. O calzado quedará colocado e pegado á parede do ximnasio, xunto ao seu 

nº de lista e dentro dunha bolsa pechada. 

 

6.-Desenvolvemento da clase. 

 

 Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto 

non fose posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado 

por parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección 

correspondentes  

 Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un tempo 

para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que ao inicio das 

sesións non se debe empregar ese material. 

 Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando 

neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal. 

 Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara, salvo no 

momento da sesión. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente para evitar 

que adquira e transmita o coronavirus. Todo o alumnado baixará a súa bolsa de gardar a 

máscara. 

 Sempre que sexa posible, os alumnos e as alumnas, durante a práctica deportiva deberán 

manter a distancia de seguridade interpersoal. 

 Evitar lugares concorridos. 

 Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 

 Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso. 

 Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o nariz 

co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir . Neste caso, desbotar de inmediato 

o pano usado e lavar as mans. 

 Lavar con frecuencia as mans con auga e xabón ou con xel hidroalcohólico. 

 Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar 

atención ao lavado previo de mans. 

 Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas 

de COVID-19: Noto moita temperatura corporal, tose ou falta de alento?. 

 

7.-Limparase e desinfectarase o material usado na clase de Ed. Física. Procurarase que os equipamentos 

ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou que as partes en contacto directo co 

corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser 

manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de 

forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso. 
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8.-Volverán a cambiar o calzado e recollerano nas súas respectivas bolsas. 

 

9.- Ao rematar a clase procederán a limpeza de mans respectando as distancias e o aforo dos aseos 

sempre que sexa posible e senón botarán xel hidroalcohólico. 

 

10.-Debemos priorizar o lavado de mans fronte os xeles sempre que sexa posible. Disporase de 

papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e calquera outro material 

desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día. Así mesmo, estas 

papeleiras deberían contar con bolsa desbotable que se cambie polo menos unha vez ao día. 

 

11.- Sempre que sexa posible manteremos as fiestras abertas e a porta do patio de infantil aberta  para 

que circule aire fresco. Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, 

de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, 

manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos pomos, 

por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de 

descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 

. 

12.- Sempre que sexa posible utilizaremos o patio para fomentar a actividade o aire libre porque é a 

mellor alternativa para facer exercicio en tempo de coronavirus.  

 

13.- Obrigatoriamente entre clase e clase ventilaremos o ximnasio durante dez minutos, aínda que de 

ser posible a porta antipánico que da ao patio de infantil estará sempre aberta mentres se fai o exercicio. 

 

14.- O alumnado de 1º pode entrar e saír ao ximnasio pola porta antipánico que dá ao patio de infantil e 

utilizar os seus propios baños durante a clase. 

 

Vestiarios 

Para evitar o uso dos vestiarios, debido a coincidencia masiva neles, sen a posibilidade de respectar as 

medidas de distanciamento social, contacto con superficies e o aforo limitado, os días que teñan clase 

de EF deben asistir ao colexio e a clase con roupa apropiada para a práctica e útiles de aseo persoais. 

Deben evitar o uso de aneis, pulseiras e colgantes e aqueles alumnos e alumnas con pelo longo deben 

recollelo. 

Non se usarán os vestiarios como tales, os alumnos e as alumnas cambiarán os seus deportivos no 

ximnasio e irán ao baño correspondente na súa planta cando remate a clase. De necesitarse usaranse 

os aseos dos vestiarios. 

 

Aseos do ximnasio- Vestiarios 

Os aseos do ximnasio son utilizados por todo alumnado no recreo polo tanto evitaremos  usalos, só en 

caso de necesidade. Aínda que se pedirá ao persoal de limpeza que os revise constantemente. 
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Materiais 

Evitaremos os xogos de balón e de contacto, e o uso de material deportivo de uso comunitario.  

Priorizamos a práctica deportiva individual que permita conservar a distancia de seguridade. 

 

 

Normas de limpeza 

Entre clase e clase ventilaremos o ximnasio durante dez minutos. 

Os materiais utilizados serán desinfectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

CAMBIOS DE AULA 
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As mestras de relixión recollerán ao seu alumnado na aula correspondente que terá posta 

a máscara para sair ao corredor. O mestre ou a mestra da sesión anterior velará porque 

así sexa. Botarán xel hidroalcohólico cando saian da titoría. 

Acompañarán ao alumnado polos corredores seguindo as frechas de fluxo marcadas no 

chan e velando porque o alumnado leve a máscara e garde a distancia de seguridade. 

Ao chegar á aula todo o alumnado se sentará no seu lugar correspondente, sen 

posibilidade de cambio e mantendo a distancia de seguridade. 

O mesmo cando remate a clase. 

Botarase xel hidroalcohólico ao saír da aula de relixión. 
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 As mestras de educación física recollerán ao seu alumnado na aula correspondente que 

terá posta a máscara para saír ao corredor, o mestre ou mestra da sesión anterior velará 

porque así sexa. 

O alumnado botará xel hidroalcohólico cando saia da titoría. 

Acompañará ao alumnado polos corredores seguindo as frechas de fluxo marcadas no 

chan e velando porque o alumnado leve a máscara e garde a distancia de seguridade. 

Chegarán ao ximnasio e convenientemente separados cambiaranse o calzado, que 

mterán nunha bolsa e deixarán pegado á parede no número de clase que lles 

corresponda. 

A saída da aula será do mesmo xeito, máscara, distancia de seguridade, xel 

hidroalcohólico. 

Se hai posibilidade da hixiene de mans con auga e xabón farase deste xeito. 

 

3 
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 As mestras de PT e AL, desenvolverán a súa actividade segundo se precise na aula 

especial ou na aula ordinaria do alumnado. 

De ser na aula específica: 

Recollerá ao alumnado na súa aula de referencia, velará porque leve posta a máscara e 

acompañarao polos corredores seguindo as frechas de fluxo de subida e de baixada 

cando volva co alumnado á súa aula de referencia. 

Botarán xel hidroalcohólico cando saian da titoría cara á aula específica. 

Nas saídas da aula específica farase o lavado de mans nos baños ou desinfección con 

xel hidroalcohólico, xa que é unha ou dúas persoas como máximo. 

 
 

 

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

protocolo) 

NORMAS EVENTUAIS ATA A REUNIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA. 

SUSCEPTIBLES DE CAMBIO 

1.- A biblioteca será usada como aula covid-19 durante este curso. 

2.- Proporanse actividades referentes ao PLAMBE 2021-2022 polo equipo da Biblioteca.  

3.- Empregaranse bibliotecas móbiles e cuxo funcionamento irá reflectido no Plan Xeral da Biblioteca 

para o curso 21/22, e recollerán as pautas para realizar os empréstitos as aulas e os períodos de 

corentena dos libros devoltos. (Actualmente 48 horas)  

4.- Nos primeiros días de setembro farase un préstamo ás aulas  duns 150 libros que permanecerán nas 

titorías durante todo o trimestre. Os titores e as titoras escollerán os títulos que desexen e deixarannos 

anotados. 
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4.- Faranse préstamos persoais ao alumnado dende as aulas, marcando día de devolución e metendo 

dito libro en corentena nunha caixa destinada para tal fin. Os libros destinados á aula son para lectura na 

aula e lectura na casa. 

 5.- Cando remate o trimestre os libros gardarán corentena durante as vacacións e serán intercambiados 

entre as aulas. Os de A para B etc..  

6.- Non se contempla a asistencia de titores e titoras con toda a aula á biblioteca porque esta será 

utilizada coma aula covid 19 e podería estar ocupada en calquera momento. Tampouco está 

considerado o préstamo no recreo pola mesma circunstancia. 

7.- O profesorado poderá usala sempre que estea baleira para poder coller libros necesarios para o 

desenvolvemento das súas clases. Estes libros, cando se devolvan deberán gardar corentena nunha 

caixa dedicada para tal fin na biblioteca. 

8.- Non se abrirá de tarde, pois pode darse a circunstancia de ser utilizada por alumnado enfermo e non 

estar desinfectada polo servizo de limpeza. 

 

 

 

 

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

do centro) 

O alumnado empregará os aseos da zona que lle corresponda a súa aula sempre. A excepción do 

alumnado NEAE cando estea na aula de PT ou AL que neste caso usarán os do primeiro andar  e o 

alumnado que estea na aula de relixión, o cal ten asignado uns baños e uns lavabos nos aseos do seu 

piso correspondente. 

Os labores de limpeza e desinfección deben ser respectados, polo que aqueles que estean sinalizados 

nese intre con distintivos de limpeza non deben ser utilizados, o alumnado debe volver á aula. 

As limitacións de aforo estarán marcadas co sistema de semáforos, que indicará se o baño está libre ou 

non. De estaren ocupados gardarán a distancia regulamentaria polos corredores. Non máis de 4 nenos 

ou nenas en espera. 

Todos os aseos terán carteis sobre o correcto lavado de mans. 

 

GRUPOS DE ASEOS E ASIGNACIÓN 

3º andar Aseos nenos Porta 1: 6º A- 6º B 

Porta 2: Relixión 

 

Aseos nenas  Porta 1: 6º A 

Porta 2: 6º B 

Porta 3: Relixión 

Porta 4:Mestras 

Primeiro andar Aseos nenos Porta 1: 2º 

Porta 2: 3º 

Asignarase un lavabo 

para cada curso. 
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Porta 3: 4º e 5º 

Urinarios: 

1.- 2º 

2.- 3º 

3.- 4º 

4.- 5º 

Anularanse 2- os do 

medio de cada lado 

Aseos nenas  Porta 1. 2º 

Porta 2: 3º 

Porta 3: 4º 

Porta 4: 5º 

Porta 5.- Mestras 

Asignarase un lavabo 

para cada curso 

Baixo  Aseos infantil Uso conxunto das 

instalacións por 3, 4 e 5 

anos 

 

 Aseos vestiarios Uso polo alumnado de 

5 anos. 

 

Aseos primeiro Aseos 1º A Porta1- Nenos 

Porta 2- Nenas 

Lavabos de igual xeito 

 Aseos 1º B Porta1- Nenos 

Porta 2- Nenas 

Lavabos de igual xeito 

ASEOS MESTRAS 3º Andar 

1º Andar 

  

ASEOS MESTRES 3º Andar 

1º Andar 

  

 

 

 

 

 

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) 

1. Os equipos directivos establecerán o aforo posible de cada un dos posibles espazos que sexan 

susceptibles de utilizar como espazos de recreo, podendo incluír, de ser o caso ximnasios, pistas 

cubertas ou polideportivos. Na medida do posible limitaranse espazos para que un grupo de 30 alumnos 
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poida estar distanciado polo menos 1,5 metros, independizando espazos do mesmo aforo. 

2. Dentro das medidas posibles a adoptar pola dirección do centro, atendendo a idades e peculiaridades 

do alumnado incluirase, de ser o caso, a redución da duración dos recreos ou a realización de recreos 

en aula, aínda que se priorizará a realización no exterior. Na medida do posible nos espazos dedicados 

a recreos marcaranse no chan sinalización que lembre as distancias de seguridade. 

3. Unha vez calculado o aforo e as dispoñibilidades de espazos así como as necesidades dos grupos do 

centro realizárase unha proposta de “horas de recreo” e “grupos en recreo” que permita organizar non só 

a distribución do alumnado senón tamén as entradas e saídas nas aulas para minimizar concentracións 

elevadas de alumnado en corredores e escaleiras. 

4. Durante o período de aplicación destas instrucións e con carácter excepcional poderán establecerse 

agrupacións de cursos e modificacións de horarios que permitan incrementar a seguridade nas relacións 

sociais e se teña en consideración o grupo estable de convivencia. 

A nova organización da distribucións de recreos, horarios e do profesorado asignado ao mesmo 

documentarase no “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2021/2022” para poñela a 

disposición, de ser o caso, da inspección educativa. 

5. No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose preciso, a presenza 

de profesorado. Do mesmo xeito o equipo directivo poderá prohibir o uso de elementos comúns de 

xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos. 

Todo o alumnado empregará as rutas de entrada e saída ao centro igual que as das mañás. É moi 

importante cumprir os horarios. 

Non se pode saír ao recreo mentres os da quenda anterior non estean dentro das súas aulas e isto é moi 

facilmente observable. 

 

HORARIOS DE RECREO 

GRUPO A - 5º e 6º 10.25-10.55 

GRUPO B -3º e 4º 10.55-11.25 

GRUPO C - Infantil 11.35-12.05 

GRUPO D - 1º e 2º 12.05-12.25 

 

Creáronse 6 espazos diferenciados por cores para que cada curso poida ter un espazo no que se 

respecte a distancia social. Poderán mesturarse por nivel. 

As zonas asignadas para o alumnado serán sempre as mesmas durante todo o curso. 

 

ESPAZOS ASIGNADOS POR GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

RÚA 

   
5 anos B  
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COLEXIO 

RECREO DE 5 ANOS A NO PATIO INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

1.- O profesorado que faga vixilancia será aquel que estea asignado ao grupo estable. Polo tanto só 

fará vixilancias no nivel onde imparte docencia. 

2.- Lograremos así unha menor incidencia de profesorado nos grupos estables de convivencia. Por 

exemplo a titora de 1º A ten relación co alumnado de 1ºA e 1ºB, e o mesmo ocorre coa de 1ºB. Por iso 

ambas vixían os primeiros. 

3.- Un mestre/unha mestra de vixilancia na porta da esquerda que velará polo bo uso dos baños. Os 

nenos e as nenas entrarán aos baños pola porta que lles corresponda. 

4.- Na porta da dereita estará  un/ unha mestra de vixilancia ou a/o conserxe sempre que sexa posible,  

tamén velará polo bo uso dos baños. 

5.- A ratio de vixilancia é de 1 mestre ou mestra por cada 25 alumnos/alumnas de infantil e 1 mestre ou 

mestra por cada 50 de primaria. 

 

 

RECREOS 

1 mestre/mestra por cada 50 de primaria + vixilancia portas/aseos 

1 mestre/mestra por cada 25 de infantil+ vixilancia portas/aseos 

RECREOS PRIMARIA 

 QUENDA 1 Vixilancia  QUENDA 2 Vixilancia QUENDA 1 

PE/PD 

QUENDA 2 

PE/PD 

5º B 
4º B 
1º B 

3 ANOS B 

5º A 
4º A 
1º A 

3 anos A 

6º A 
3º A 
2º A 

4 anos A 

5 ANOS A 

6º B 
3º B 
2º B 

4 anos B 

ANOS A 
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GRUPO A 

5º e 6º 

Titor 6º A  6ºA 

6ºB 

6ºC 

Titora 6º B 6ºA 

6ºB 

6ºC 

6ºC/ 

Conserxe 

ING. 1/ PT 

Titora 5º A 5ºA 

5ºB 

Titora 5º B 5ºA 

5ºB 

GRUPO B 

3º e 4º 

Titora 4º A 4ºA 

4ºB 

Titora 4º B 4ºA 

4ºB 

EF 1/ 

Música 1 

OR/ AL 

Titora 3º A 

ATE 

3ºA 

3ºB 

Titora 3º B 3ºA 

3ºB 

GRUPO D 

1º e 2º 

Titora 2º A 2ºA 

2ºB 

Titora 2º B 2ºA 

2ºB 

ING.2/ 

Relixión 

APOIOPRI/ 

conserxe 

Titora 1º A 

ATE 

1ºA 

1ºB 

Titora 1º B 

ATE 

1ºA 

1ºB 

RECREOS INFANTIL- QUENDA ÚNICA 

GRUPO C 

4º, 5º e 6º EI 

Titora 3a  A 3A Titora 3a  A 3A APOIO 2/ 

Música 2 

APOIO 2/ 

Música 2 

 
Titora 3 a B 3B Titora 3 a B 3B 

Titora 4 a A 4A Titora 4 a A 4A 

Titora 4 a B 

ATE 

4B Titora 4 a B 

ATE 

4B 

Titora 5 a A 5A Titora 5 a A 5A 

Titora 5 a B 

ATE 

5B Titora 5 a B 

ATE 

5B 

 

Música 1 – 3º, 4º, 5º 

Música 2- INFANTIL 1º E 2º 

Pt 

Al 

Relixión 

Estas mestras poden ter clases noutros grupos polo que se priorizarán as clases fronte aos recreos 

 As ATES priorizan nos recreos cando coincida con sesión en aulas. 

 

QUENDAS 

 

As quendas de vixilancia de recreos quedarán deste xeito: 

En Primaria: dous recreos fixos e un máis cada 15 días. 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
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1 2 1 2 1 

1 2 1 2 2 

 

En infantil, recreo diario. 

HORARIOS DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

 GRUPO A 

5º E 6º 

GRUPO B 

3º E 4º 

 GRUPO C 

INFANTILES 

GRUPO D 

1º E 2º 

APERTURA 

CANCELAS 

8.40 8.50 APERTURA 

CANCELAS 

9.00 9.10 

SUBIDA ÁS 

AULAS 

8.45 8.55 SUBIDA ÁS 

AULAS 

9.05 9.15 

1ª HORA 

(50’/40’) 

8.45-9.35 8.55-9.35 1ª HORA 

(50’/40’) 

9.05-9.55 9.15-9.55 

2ª HORA (50’) 9.35-10.25 9.35-10.25 2ª HORA (50’) 9.55-10.45 9.55-10.45 

RECREO/ 

LECTURA 

10.25-10.55 10.25-10.55 3ª HORA (50’) 10.45-11.35 10.45-11.35 

LECTURA/ 

RECREO 

10.55-11.25 10.55-11.25 RECREO/ 

LECTURA 

11.35-12.05 11.35-12.05 

3ª HORA (50’) 11.25-12.15 11.25-12.15 LECTURA/ 

RECREO 

12.05-12.35 12.05-12.35 

4ª HORA (45’) 12.15-13.00 12.15-13.00 4ª HORA (45’) 12.35-13.20 12.35-13.20 

5ª HORA 

(45’/55’) 

13.00-13.45 13.00-13.55 5ª HORA  

(45’/55’) 

13.20-14.05 13.20-14.15 

APERTURA 

CANCELAS 

13.40 13.50  14.00 14.10 

      

      

RECREOS GRUPO A 10.25-10.55 H. DE LER GRUPO A-2 10.55-11.25 

 GRUPO B 10.55-11.25  GRUPO B-1 10.25-10.55 

 GRUPO C 11.35-12.05  GRUPO C-4 12.05-12.35 

 GRUPO D 12.05-12.35  GRUPO D-3 11.35-12.05 

      

Mantense catro horarios de entrada, distanciados 10 minutos. 

Nos horarios do centro combínanse A-B e C-D. 3º,4º,5º e 6º terán a mesma franxa horaria e 1º, 2º e Ed Infantil terán 

a mesma franxa horaria. 

A primeira hora dos grupos B e C redúcese en 10 minutos quedando de 40’ e estes aumentan na quinta hora 

quedando de 55’. 
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Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous 
primeiros cursos de primaria 

 

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

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

INFANTIL E PRIMARIA 

 

- A pesar de que en infantil e 1º e 2º nivel de primaria se formarán grupos de convivencia estable, 

estableceremos unha serie de pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan 

minimizar, na medida do posible, o risco de contaxio e propagación. 

- Este é un ciclo e niveis no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación, 

á vivencia, ao intercambio, ao contacto e á liberdade; que xustamente entran en conflito coas medidas 

de seguridade para evitar contaxios. 

Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que intentar minimizar os riscos é algo complexo 

e que intentaremos facer deste xeito: 

 

Asemblea: 

 No canto de facela na zona de tarima, realizarase co alumnado sentado no seu lugar nas 

mesas, excepto o equipo encargado esa semana de levar a cabo as rutinas iniciais, que 

ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. Dentro desas rutinas habituais incluirase a 

lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades 

que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans. Neste 

sentido, deixar claro que nestas aulas o dispensador de xel non estará na parede ao alcance 

das nenas e dos nenos, xa que isto podería supoñer un risco, polo que as aulas terán 

dispensadores de man situados na mesa das mestras, que serán as responsables del e as que 

o distribúan cando sexa necesario. 

 

Colocación do alumnado/agrupamentos: 

 Variará a distribución do alumnado na aula, que en vez de estar nunha mesa en gran grupo 

pasará a colocarse en grupos de  entre 2 e 5 en función do alumnado total da aula. Eses grupos 

serán estables e tratarase de reducir a interacción global entre grupos. 

 

Recunchos: 

 Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en recunchos. O 

material dos recunchos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos 

susceptibles de levar á boca. 
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 Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans con xabón ou xel hidroalcohólico, 

e unha vez finalizados repetirase esta acción. É importante o traballo de concienciación para que 

non leven obxectos e mans á boca. 

 Os recunchos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións anteriores ao recreo 

e outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas empregando un 

produto viricida e realizar unha ventilación correcta da aula. 

 

Uso de baños: 

 Atopámonos coa complexidade de que as aulas de 3 e 4 anos teñen aseos compartidos. Despois 

de cada uso pasarase un pano de papel con xel hidroalcohólico para a súa desinfección. 

Conserxería axudará a facelo e a limpeza maior recaerá sobre o persoal de limpeza do centro. 

 A maiores, realizarase a limpeza e desinfección completa dúas veces por xornada lectiva como 

indica a norma xeral do protocolo. 

 O nivel de 1º ten os seus propios aseos por aula. 

 O nivel de 2º ten asignado  lavabos e urinarios propios para o seu curso. 

 

Uso de máscara 

 Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable non a esixa, cremos que o 

emprego da mesma en espazos comúns e recreos será beneficioso, tanto a nivel de protección 

como para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación. 

 Será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos correctos para colocalas e quitalas 

de xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda. 

 En 1º e 2º nivel é obrigatoria 

 

Material 

 Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado. Entre 

este material será moi importante que haxa unha funda para as máscaras con cordón, que 

permita levala colgada no pescozo. 

 Material común: colocarase en gabetas exclusivas para cada grupo.( 4-5alumnos) 

 Os mandilóns serán levados para casa e lavados. 

 

Aniversarios:  

 Durante este curso non se celebrarán aniversarios no colexio, non podendo traer chuches, tartas, 

agasallos... 

 

A normativa sobre os aniversarios é para todas as aulas de primaria. 
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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) 

Merenda 

•  A merenda en EI  será nas aulas. 

• Resulta moi difícil que todo o alumnado desta etapa sexa autónomo para este labor, requirindo en 

moitas ocasións a axuda do profesorado, que, neste caso puntual, empregará luvas. 

• Este curso será máis importante ca ningún outro respectar as merendas que se propoñan no calendario 

ao inicio de curso, porque dese xeito poderá preverse mellor o tipo de axuda que van requirir as nenas e 

os nenos. Non se permitirán líquidos nas merendas. 

• O resto de alumnado merendará no patio. 

 

 

Actividades e xogos: 

- O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomeracións. Queda 

prohibido o uso de balóns. 

 

 

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 protocolorizarase en función das diferentes ensinanzas 

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

- Aula de informática : 

- Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo. 

- Dado que na aula de informática non se cumpren as medidas de distanciamento recomendadas 

procuraremos usala sempre que teñamos un  mestre ou unha mestra de apoio na aula e así 

poderemos asistir cun número reducido de alumnado. 

- Corresponde ao mestre ou á mestra que estea na aula lembrar ao persoal usuario que teñen que 

desinfectar os equipos, tanto o teclado como o rato e a pantalla con panos e líquido 

desinfectantes e desbotar os panos na papeleira para tal fin. 

 

 

 

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) 
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XERAIS: 

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 

dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder 

facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o 

uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia 

estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións 

dos grupos. 

 

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de 

que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de 

seguridade. 

 

- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, 

saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de 

entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e 

despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa 

autonomía. 

 

- Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de 

prevención de risco. 

 

- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

 

- 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. 

 

ESPECÍFICAS DO NOSO CENTRO 

 

 Na atención ao alumnado con NEE sen autonomía (6ºA, 4º de E.I. e 1º B, 2ºB, 4ºA, de E.P.) 

organizarase o acompañamento nas entradas, saídas, traslado polo centro (ximnasio, aula 

de relixión) e recreos, así como as rutinas de ir ao baño e na hixiene de mans. 

 

Dito acompañamento será feito polo persoal coidador, titoras e titores, e profesorado que 

interactúe no grupo, segundo se determine nos horarios de setembro. 
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No traslado ás aulas de PT e AL serán as mestras destas especialidades as que se encarguen 

do acompañamento na  recollida  e devolución do alumnado á súa aula, seguindo todas as 

indicacións hixiénicas establecidas. 

Nestas aulas cada alumno ou alumna terá o seu propio material separado en caixas individuais.  

O material de uso non individual será desinfectado con cada cambio de alumnado.  

 

 En setembro, coa incorporación deste alumnado, valorarase en cada caso o uso da máscara 

dentro e fóra da aula, e no caso de non poder facer uso dela e de non poder respectar a 

distancia de seguridade, optarase por fórmulas como o uso de pantallas, tanto para o alumnado 

como para o profesorado que lle presta atención. 

 

 O alumnado con NEE que non teña adquirido o control de esfínteres, terá un baño de 

referencia e será acompañado polo persoal coidador asignado en cada caso (seguindo un 

horario establecido e tamén sempre que o precisen). 

 

O alumnado con NEE que teña adquirido o control de esfínteres pero siga necesitando 

acompañamento terá un horario (modificable e adaptable a cada caso), no que será atendido 

polo persoal coidador asignado, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 

 Nas aulas de EP que escolarizan a este alumnado, colocarase un pequeno recuncho ao que  

poidan desprazarse para relaxarse e traballar con maior atención. Permanecer ao longo da 

xornada escolar  no  pupitre colocado en liña parece difícil de conseguir. 

 

 Colocaranse pictogramas con todas as indicacións e comunicacións que se consideren 

necesarias (medidas hixiénicas, distancias de seguridade, utilización de máscaras e/ou pantallas, 

lavado de mans, utilización de xel, coñecemento das frechas de fluxo para os 

desprazamentos…). 

 

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) 

 O persoal coidador encargado do acompañamento nas entradas, saídas, traslado polo centro 

(ximnasio, aula de relixión) e recreos, así como as rutinas de ir ao baño e na hixiene de mans 

repartirase do seguinte xeito: 

 ATE-1: Alumnado de NEE de Educación Primaria. 

 ATE-2: Alumnado de NEE de Educación Infantil. 

 

O alumnado con NEE que non ten adquirido o control de esfínteres terá como  baño de 

referencia: 
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  Educación Infantil: o baño de 4º de Educación Infantil por contar con un banco que 

facilita os cambios de cueiros.  

  Educación Primaria: o baño que lle corresponde a dita aula. 

 

O alumnado con NEE  que ten adquirido o control de esfínteres pero siga necesitando 

acompañamento, usará os baños correspondentes ás súas aulas respectivas.  

 

 Tanto o persoal docente como o coidador deben extremar a vixilancia do cumprimento por parte 

deste alumnado das medidas de hixiene establecidas no centro. Estas medidas serán obxecto 

de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia. 

 

 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesorado 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) 

   

SALA DE 

PROFESORADO 

Aforo: 

Ordenadores: 4 persoas 

Mesa central: 6 persoas 

Cadeiras parede e por diante 

da mesa pequena: 5 persoas 

Total: 15 

Pódese facer algunha reunión con ata 15 

persoas polos metros cadrados de que 

dispón a sala, sempre respectando a 

distancia de seguridade. 

O profesorado limpará sempre o sitio 

utilizado, mesa e cadeira con líquido 

desinfectante e desbotará os papeis na 

papeleira covid-19 

O posto de ordenador será desinfectado, 

o teclado con toalliñas desbotables, 

pantalla, mostrador e cadeira con líquido 

desinfectante e haberá que manter a 

distancia de seguridade. Desbotaranse 

os papeis na papeleira covid 19. 

Non se poderán deixar cousas enriba 

das mesas. 
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D. ORIENTACIÓN  Aforo: 

Orientadora + 1 neno/nena  

Orientadora + 2 

mestres/mestras 

As reunións cos pais e coas nais 

seguirán os mesmos criterios sinalados  

para as  titorías. 

Desinfectaranse mesas e cadeiras 

despois do seu uso. 

AULAS PT Aforo: 

1 mestre/mestra +1 

alumno/alumna                                         

1 mestre/mestra + 3 

alumnos/alumnas do mesmo 

grupo 

As reunións cos pais e coas nais 

seguirán os mesmos criterios sinalados  

para as  titorías. 

Desinfectaranse mesas, cadeiras e 

ordenador despois do seu uso. 

AULA AL Aforo: 

1 mestre/mestra +1 

alumno/alumna                                            

1 mestre/mestra + 3 

alumnos/alumnas do mesmo 

grupo 

As reunións cos pais e coas nais 

seguirán os mesmos criterios sinalados  

para as  titorías. 

Desinfectaranse mesas, cadeiras e 

ordenadores despois do seu uso 

REUNIÓNS 

DINAMIZACIÓNS 

BIBLIOTECA: biblioteca Sen prexuízo de que poidan ser virtuais. 

Desinfectaranse as mesas e cadeiras 

usadas sempre, desbotando os papeis 

na papeleira covid 19. 

CONVIVENCIA: Sala de 

profesorado 

TICS: Aula de informática 

EDLG: biblioteca 

REUNIÓNS CICLOS E 

NIVEIS 

INFANTIL: Aula de 4 anos A Sen prexuízo de que poidan ser virtuais. 

Desinfectaranse as mesas e cadeiras 

usadas sempre, desbotando os papeis 

na papeleira covid 19. 

1º E 2º: Aula de 2º A 

3º E 4º: Aula de 4º A 

5º E 6º: Sala de profesorado 

REUNION 

ORIENTACIÓN 

SALA DE PROFESORADO Sen prexuízo de que poidan ser virtuais. 

Desinfectaranse as mesas e cadeiras 

usadas sempre, desbotando os papeis 

na papeleira covid 19. 

REUNIÓNS CCP SALA DE PROFESORADO Sen prexuízo de que poidan ser virtuais. 

Desinfectaranse as mesas e cadeiras 

usadas sempre, desbotando os papeis 

na papeleira covid 19. 

USO 

FOTOCOPIADORA 

SALA DE 

PROFESORADO 

Preferentemente utilizar a 

máquina como impresora e non 

coma fotocopiadora. 

Limpeza de mans sempre. 

Limpeza da botoneira con toalliñas 

desinfectantes e desbotala na papeleira 

covid-19. 
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Pensade que todo papel que veña de 

fóra do centro e que recollades terá que 

gardar corentena polo menos 48 horas. 

 

USO CAFETEIRA 

SALA DE 

PROFESORADO 

Uso individual Limpeza de mans con xel 

hidroalcohólico antes do uso. 

Limpeza da botoneira tanto con toalliñas 

desbotables coma con líquido 

desinfectante.  

Uso preferente de vasos desbotables. 

Desbotar os papeis usados na papeleira 

covid-19 

USO MÁQUINA AGUA 

SALA DE 

PROFESORADO 

Uso individual Limpeza das billas con papel e líquido 

desinfectante. 

Desbotar o papel na papeleira covid-19 

USO ORDENADORES 

SALA DE 

PROFESORADO 

Uso individual, mantendo a 

máscara posta 

Limpeza do posto de traballo. 

Toalliñas desinfectantes para o teclado. 

Líquido desinfectante para o mostrador e 

a pantalla 

SECRETARÍA Aforo :3 

Secretaria 

Xefa de estudos 

Auxiliar administrativo 

Prohibido usar os ordenadores de aux 

administrativo,  secretaria,  xefatura e 

dirección por outras persoas. 

De necesitar copias en color, estas 

remitiranse ao correo do colexio con 

instrucións claras e tempo suficiente 

(mínimo 2 días de antelación) para a súa 

impresión polo persoal auxiliar 

administrativo e entregaraas a conserxe. 

 

O alumnado non pode vir facer 

fotocopias durante a mañá. 

 

DIRECCIÓN Directora + 1-2 persoas 

Ximnasio Só estará permitido o seu uso 

polas mestras de EF. 

O alumnado de Infantil non 

disporá do ximnasio para 

psicomotricidade. 

 

As medidas xa están recollidas nun 

punto anterior. 
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Patio de infantil  Aforo 27-Alumnado 4 anos A 

Aforo 65- Alumnado comedor 

1º e 2ª tanda 

Este é un patio dedicado ao recreo en 

exclusiva do alumnado de 4 anos A. 

É tamén zona de paso dos 1ºs de 

primaria tanto para Ed. Física como para 

Relixión. 

4 anos A poderá facer un segundo 

recreo sempre e cando non coincida cos 

desprazamentos do alumnado de 1º A e 

1º B, xa sexa para o ximnasio como para 

a aula de relixión. E nunca despois das 

13.45, pois entra o alumnado da primeira 

quenda de comedor para deixar as 

mochilas. 

 

 

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) 

Preferentemente tanto as reunións de Claustro como de Consello Escolar faranse no ximnasio, mantendo 

a distancia de seguridade, pola plataforma WEBEX, mediante convocatoria por correo electrónico. 

De non poder facela de xeito telemático e teña que ser presencial, farase no ximnasio, onde se gardarán 

as medidas de hixiene recomendadas: distancia interpersoal, máscara e xel hidroalcohólico. 

 

CLAUSTRO PRESENCIAL XIMNASIO DISTANCIA 

CONSELLO ESCOLAR PRESENCIAL XIMNASIO DISTANCIA  

 

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

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

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

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

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

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 

á covid-19. 

- Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 

Educación e Sanidade. 

MEDIDA CUMPRIMENTO 
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1.- O equipo COVID debe asegurar que a 

información sobre os protocolos de actuacións e 

as medidas de prevención, hixiene e promoción 

da saúde implantadas nos centros educativos 

chegan e son comprendidas pola comunidade 

educativa. 

 

Este protocolo COVID 19 será enviado a cada 

membro do claustro do centro educativo. 

Na primeira reunión de claustro que se teña será 

posto en común. 

 

Este protocolo COVID 19 unha vez aprobado pola 

dirección será colgado na web para estar a 

disposición de toda a comunidade educativa. 

1.1.- Proporcionarase información e facilitarase a 

adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores e ás 

traballadoras do centro educativo, que á súa vez 

facilitarán a comunicación ao resto da 

comunidade educativa. 

Toda a información que chegue ao centro sobre o 

COVID 19 será posta a disposición de todo o 

persoal do centro por correo electrónico, Abalar 

ou mensaxería instantánea whatsapp. 

Trasladarase ao alumnado toda a información 

pertinente. 

1.2.- Enviarase a información a todas as familias, 

mantendo unha canle dispoñible para a solución 

de dúbidas que poidan xurdir. 

 

A información será enviada a través dun aviso de 

Abalar Móbil e tamén será colgada na web do 

centro. 

Canle dispoñible para solucións: Teléfono e 

correo electrónico do centro. 

Teléfono: 986851780 

Correo electrónico: 

 ceip.alvarez.limeses@edu.xunta.es 

 

1.3.- 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. 

Nas aulas e nas cortizas de entrada ao centro 

haberá carteis alusivos á prevención da COVID 

19. 

Nos aseos haberá infografías de como lavar as 

mans correctamente. 

A sinaléctica estará por todo o centro: uso de 

máscara, xel hidroalcohólico, manter a distancia 

de seguridade, frechas de fluxo por todo o centro 

e papeleiras COVID19 perfectamente 

identificadas. 

 

A información será actualizada no caso de que 

cambien as indicacións das autoridades 

sanitarias.  

 

mailto:ceip.alvarez.limeses@edu.xunta.es
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2.-  Deseñaranse e implementaranse 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, 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 poida traballar a saúde de forma 

integral. 

 

Nas programacións correspondentes 

3.- 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 2021/2022 incluiranse cursos 

impartidos por profesionais sanitarios. 

 

Plan de Formación do Profesorado 20-21 

 

 

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). 

Establécese como medida de difusión da información das medidas de prevención e a distribución de 

medidas de comunicacións que realice a Conselleria de Educación e de Sanidade o correo electrónico 

e mensaxería Abalar. 

Cando o  centro de saúde de referencia oferte as charlas do persoal sanitario sobre a prevención e 

protección ao centro comunicarase a todo o claustro e farase una programación das mesmas con 

relación aos horarios 21-22. 

Facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese. 

Información de uso obrigado na web do centro: 

 

- Protocolo 



 

 

 

 

Páxina 66 de 66  

 

CEIP ÁLVAREZ LIMESES 

- Acceso directo á web da Xunta. 

 

 

 

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 e coas compañeiras 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/profesora—)   

O coordinador do equipo Tics xunto co seu equipo será o responsable do traballo de mantemento da aula 

virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información básica) 

creada.  

O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de 

formación...) será repartida entre os seus membros. 

 

Cadro de persoal para o desenvolvemento e dinamización das aulas virtuais. 

Titor de 5º A 

 

 

62. 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) 

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  para toda a comunidade educativa. 

Será obxecto de difusión por correo electrónico para todos os membros do claustro, persoal non docente 

e membros do consello escolar así como o persoal administrativo do centro. 

 

VERSIÓN 1 -02-09-2021 

 


