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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

Membros do equipo COVID

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

982829210

Membro
1

MARÍA IDALIA SILVA GONZÁLEZ Cargo DIRECTORA

Tarefas
asignadas

●  Coordinación do equipo covid.
●  Nomear membros do equipo COVID.
●  Manter a comunicación dende o centro educativo cos 
diferentes órganos da Consellería de Educación e, de ser o caso 
da Consellería de Sanidade ou do Sergas.
● Comunicación de casos
● Comunicación co persoal do centro e coas familias do 
alumnado.
● Establecer as actuacións a desenvolver en colaboración 
coas autoridades sanitarias e educativas.
● Elaborar o Plan de adaptación a situación COVID-19
● Fomentar o cumprimento das medidas de prevención e 
hixiene.
● Participar no curso de formación.

Membro
2

SANDRA LÓPEZ GÓMEZ Cargo PROF.-PRIMARIA
SECRETARIA

Tarefas
asignadas

● Elevar as propostas do equipo docente de primaria.
● Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria.
● Garantir a difusión da información ao profesorado de 

primaria e ás familias.
● Fomentar o cumprimento das medidas de prevención e 

hixiene.
● Xestionar o inventariado e compra de material COVID
● Participar no curso de formación



Membro
3

MARÍA DEL CARMEN COSTELA
GARCÍA

Cargo  PROF-INFANTIL

Tarefas
asignadas

●  Elevar as propostas do equipo de educación infantil.
●  Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil.
●  Difundir a información ao ciclo de infantil e ás familias
●  Fomentar o cumprimento das medidas de prevención e 

hixiene.
● Participar no curso de formación.

Espazo de illamento

AULA DE ENFERMERÍA – ESPAZO VENTILADO CON ACCESO DENDE O
EXTERIOR DO CENTRO
Ten  un  armario  botiquín  que  conta  con:xel  hidroalcohólico,  panos
desbotables, pantallas protectoras e máscaras; tamén conta con  papeleira
de pedal.
Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa

EDUCACIÓN INFANTIL 23

EDUCACIÓN PRIMARIA 50

Cadro de persoal do centro educativo

PROFESORADO PERMANENTE NO CENTRO 11

PROFESORADO COMPARTIDO CON OUTROS CENTROS 3

PERSOAL LABORAL 2

AUXILIAR CONVERSA-COMPARTIDO CON OUTRO CENTRO 1



Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa INFANTIL Nivel 4º-5º Grupo A

Aula 1 Nº de alumnado 
asignado

12 Nº de profesorado 
asignado

11

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo A

Aula 2 Nº de alumnado 
asignado

11 Nº de profesorado 
asignado

11

Etapa PRIMARIA Nivel 1º-2º Grupo A

Aula 3 Nº de alumnado 
asignado

18 Nº de profesorado 
asignado

11

Etapa PRIMARIA Nivel 3º-4º Grupo A

Aula 4 Nº de alumnado 
asignado

11 Nº de profesorado 
asignado

11

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A

Aula 5 Nº de alumnado 
asignado

11 Nº de profesorado 
asignado

11

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A

Aula 6 Nº de alumnado 
asignado

11 Nº de profesorado 
asignado

11

O profesorado asignado será o que imparte clase no grupo e puntualmente
poderá acudir as persoas que figuren no cadro de gardas. Os mestres que
pasan por un grupo quedan recollidos no cadro de substitucións, igualmente
quedan  rexistradas  as  gardas  de  comedor  que  son  desempeñadas  polos
mestres do centro.



Medidas específicas para grupos estables de convivencia
Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto á
hora  de  actuar  cando  non  estean  na  súa  aula.  O  uso  da  máscara  será
obrigatorio.
Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:
- Non se aplicarán criterios de limitación de distancia.
- A aula terá dotación hixiénica: xel desinfectante, dispensador de papel
individual,  limpiador desinfectante.  Papeleiras con tapa do que  terán  que
facer uso  como indique  o  titor/a.  Tamén contará con carteis  relativos a
hixiene e prevención con respecto ao COVID  
-  O alumnado  accederá  con  máscara  a  aula  e  unicamente  poderá  quitala
cando  o profesorado  indique  que  se  pode  prescindir  dela.  (Para  algunha
actividade ou situación concreta).
- Cando entren na aula realizarán a limpeza de mans.
-  A roupa nas perchas colocárase do xeito máis individualizado posible. De
non ser posible empregaranse as sillas.
-Cada alumno/a deberá traer unha bolsa de tea na que debe vir: botella de
auga, panos de papel, merenda,mantel, máscara de reposto e unha bolsiña
hermética cun cordonciño para poder colgala no pescozo cando sexa preciso
sacala.
-  Na  aula  poderá  traballarse  mediante  grupos  colaborativos
( preferiblemente sempre os mesmos).
-  Recomendable  que  cada  alumno  teña  o  seu  material  gardado  en
contenedores propios como estoxos e na medida do posible todo rotulado co
seu nome.
- Cando sexa necesario empregar material común lembraráselle ao alumnado
a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o
material.
-  Ao  trasladarse  de  aula   ou  saír ao  patio,  deberán  respectar  o
percorrido,saindo  de xeito  ordenado  e  continuo,  de  un  en un  deixando  a
distancia de seguridade.
-  Cando  haxa  un  cambio  de  mestre/a,  5  minutos  antes,  procederase  a
recoller  e  hixienizar  o  material  empregado  e  preparar  o  seguinte.  O
profesorado procederá a facer o mesmo co seu, tanto o que sae da aula
como o que entra na mesma.

Todo  o  profesorado  deberá  empregar  máscara  e  facer  unha  correcta
desinfección de mans e de obxectos de uso persoal.



Canle de comunicación

PROFESORADO:
- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid)
- Correo electrónico: ceip.antas.ulla@edu.xunta.es
ALUMNADO:
- Vía telefónica chamando ao colexio (982829210)
- Correo electrónico: ceip.antas.ulla@edu.xunta.es

Rexistro de ausencias
No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado
non acudirá ao centro e a súa familia contactará con algunhas das persoas
membros do equipo Covid á maior brevidade posible. Para a xustificación da
ausencia, non será necesaría ningún tipo de xustificante médico, abondará co
comprobante  dos  pais.  As  ausencias  derivadas  desta  causa  terán  a
consideración  de  xustificadas  aos  efectos  de  protocolo  de  absentismo
escolar.
Comunicación de incidencias
Aviso ao coordinador Covid-19.
A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas
autoridades sanitarias e a familia do afectado:
• Chamada telefónica á familia do afectado/a.
• Subida de datos á aplicación.
Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 
 Farase uso de todos os espazos do centro( aulas de música, inglés, relixión ,
ximnasio...) non só da aula asignada a cada Grupo de Convivencia.
Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo
cuestionario de avaliación 
Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo
de aulas, adoptamos as seguintes medidas:
- Emprego de máscara.
-  Aconséllase  ao  profesorado  destas  dúas  especialidades  que  empreguen
viseiras protectoras, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible
co emprego da máscara.
- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha
ventilación  de  cinco  minutos  e  unha  limpeza/desinfección  dos  elementos
empregados.
-Se é posible deixaranse en corentena  os materiais usados polos alumnos
ata o día seguinte.



Titorías coas familias
As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:
- Virtual: (priorizarase esta opción) a través de chamada telefónica ou de
videochamada.
-  Presencial:  para  aqueles  casos  nas  que  a  videoconferencia  ou  chamada
telefónica  non  sexa posible  ou  insuficiente.  Nesta  modalidade,  a  reunión
levarase  a  cabo nunha aula  ,  realizándose  esta  coas  debidas  medidas  de
protección.
En ambos casos,  será obrigatoria a cita previa,  empregando calquera das
seguintes canles (abalarmóbil, axenda do alumnado, teléfono).

Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro
Reforzaranse as vías de comunicación dixitais,  polo que a web do colexio
pasará a ser o portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel
xeral.
- Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil, é moi importante
que todas as familias descarguen a aplicación para reducir as comunicacións
alleas a esta canle.
-  Para as familias  que non poidan ter a aplicación,  empregarase unha vía
alternativa,  que será o correo electrónico ou,  en último lugar, a chamada
telefónica.

Uso da máscara no centro
 Entendemos que, independentemente das recomendacións e obrigación do
uso da máscara a nivel xeral, un centro educativo debe promulgar hábitos
que contribúan á concienciación sobre os beneficios do emprego da máscara.
- Por outro lado, pretendemos que exista unha normativa común, sinxela e
fácil  de  lembrar  para  o  alumnado  de  calquera  idade.  Para  simplificalo,
empregaremos  unha  comparación  moi  simple:  “se  cando  saímos  da  casa,
temos que empregar a máscara, cando saímos da nosa aula (a nosa “casa” no
colexio -grupo de convivencia estable -), faremos o mesmo”. (Infantil)
- É dicir, empregarase a máscara en todo momento. Polo tanto, en todas as
zonas comúns: patio, corredores... será obrigatorio o emprego de máscara
para todo o alumnado, incluído o de educación infantil.
-  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.



Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
-O plan difundirase a través da web do centro, e pasará a formar parte da 
documentación.
-  Deixamos  a  porta  aberta  a  modificacións  ,  xa  que  as  achegas  que
recibamos por parte da comunidade educativa poder dar lugar a melloras no
documento.

MEDIDAS DE LIMPEZA

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar
de xeito frecuente
  O persoal de limpeza presentará un protocolo que recollerá entre outras, 
as seguintes indicacións:

➔ Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao día, 
incluido mobiliario. Cando cambie o alumnado indicase a limpeza e 
ventilación entre quenda e quenda.

➔ Limpeza de aseos dúas veces ao día.
➔ Prestarase especial atención as zonas de uso común, como pomos de 

portas, teléfonos, perchas, billas...
➔ Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e 

cos materiais recollidos.

Distribución horaria do persoal de limpeza
Esta distribución horaria será xestionada polo Concello.Cando a tarefa de
limpeza se realice por unha única persoa realizará polo menos un terzo en
xornada de mañá.
Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
-  Todo  o  persoal  de  limpeza  empregará  os  elementos  de  protección
aconsellados para levar a cabo esta labor, como son as luvas e a máscara. 
- Cada un/ha terá os seus propios 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.
O material será proporcionado polo concello.
 Ventilacións das aulas
 A primeira ventilación do día realizarase no momento do inicio  e será de 15
minutos ao igual que ao rematar a xornada. Tamén se realizarán ventilacións
durante a totalidade dos recreos , cando menos cinco minutos entre clase e
clase  e  de  dous  a  cinco  minuos  cada  15-20  minutos  durante  a  duración
destas.
As portas das aulas deberán de permanecer sempre abertas  e as ventás dos
corredores abertas para facilitar a ventilación.



Determinación dos espazos para a xestión de residuos
En  todos  os  espazos  do  centro  haberá  unha  papeleira  específica  e
diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de
hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).
-  O resto de papeleiras  terán o  uso  habitual  para  separar  o  lixo:  papel,
envases de plástico e lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de
reciclaxe...)
- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito
distinto, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal
de limpeza.

Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
A  persoa  que  exerza  a  secretaría  do  centro  será  a  responsable  de
inventariar  todo  o  material  de  protección que  dispón  o  centro.  Para  iso,
crearase  un  apartado  específico  dentro  do  cadro  xeral  do  centro
denominado “material covid-19

Determinación do sistema de compras do material de protección
- O centro garantirá a existencia de máscaras suficientes para as posibles
continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación delas  no botiquín.
- O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal
non  docente  será  individual,  pois  actualmente  é  un  elemento  de  uso
obrigatorio para saír da casa, se ben poderá facerse uso das existentes no
centro en caso necesario.
-  Corresponde ao centro a compra de xel  hidroalcohólico,  dispensadores,
panos desbotables, materiais de limpeza, papeleiras de pedal e, cando sexan
insuficientes , máscaras de protección.
-  A secretaría do centro encargarase de xestionar coas empresas cando
sexa necesario repoñer material para as aulas buscando a mellor oferta nese
momento e, contabilizará os custos deste material, co obxecto de coñecer
con detalle os sobrecustos derivados deste consumo.

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
- En cada aula  e espazo do centro haberá un dispensador de xel  para a
desinfección de mans e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados
e outros utensilios.
- O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel das
zonas comúns e de comunicar á dirección a  necesidade  da adquisición do
mesmo.



XESTIÓN DOS  ABROCHOS

Medidas
-  Non  asistirán  ao  centro  aqueles  estudantes,  docentes  e  outros
profesionais  que  teñan  síntomas  compatibles  con  COVID-19,  así  como
aqueles  que  se  atopen  en  illamento  por  diagnóstico  de  COVID-19,  ou  en
período  de  corentena  domiciliaria  por  ter  contacto  estreito  con  algunha
persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.
- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que
comeza  a  desenvolver  síntomas  compatibles  con  COVID-19  no  centro
educativo  seguirase  un  protocolo  de  actuación  previsto  con  antelación:
levarase a aula  Covid,  colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que
iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase
coa  familia,que  será  a  encargada  de  solicitar  consulta  telefónica  co  seu
pediatra  para  que  este  avalie  a  necesidade  de  solicitude  dun  test
diagnóstico.  En  caso  de  presentar  síntomas  de  gravidade  ou  dificultade
respiratoria chamarase ao 061.
 Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa
Covid-19,  os  restantes  casos  agardarán  acompañados  por  algunha  persoa
traballadora do centro educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior
ao edificio( pista polideportiva).
-  O/A traballador/a  que  inicie  síntomas  debe abandonar  o seu  posto  de
traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de
saúde  ata  que  a  súa  situación  médica  sexa  valorada  por  un profesional
sanitario.
- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun
centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro,
a  persoa  coordinadora  do  equipo  formado  na  COVID-19  ,  a  petición  dos
servizos de saúde a través de EduCovid, incluirá na aplicación informática a
información  prevista  do  eventual  afectado/a  relativa  aos  contactos
estreitos.
-  Tras  a  aparición  dun  caso  diagnóstico  da  Covid  19  seguíranse  as
recomendacións da CSC e, no caso de gromos, da Xefatura Territorial de
Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun
centro  educativo  (aula  ou  grupo  de  aulas)  mantendo  o  funcionamento  do
resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en
cada abrocho.
-  A  autoridade  sanitaria,  en  coordinación  coa  Consellería  de  Educación,
determinará en cada caso o número de persoal  e alumnado afectado e a
duración das medidas de corentena o que se comunicará ao Equipo Covid do



centro para a súa comunicación a comunidade educativa,  sen prexuicio da
información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria.
- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar
o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na
súa totalidade.
-  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 corentena de polo menos 10 días a todas as
persoas que teñan a consideración de contacto estreito.
A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas
previstas no Plan de Continxencia.
- Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro
realizarase unha planificación do retorno a actividade presencial.

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e
educativa 
O responsable  de  realizar  as  comunicacións  será  a  persoa  que  exerza a
dirección do centro, e na súa ausencia, a que ocupe a secretaría.

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

Procedemento de solicitudes
- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da Covid
19 nos centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-
2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa
que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa
documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de
xeito  presencial  ou  enviándoa  ao  correo  do  colexio  :
ceip.antas.ulla@edu.xunta.gal
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á
xefatura territorial correspondente, en espera da resolución da mesma.
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación
persoal centros reflectindo no apartado observacións a casuística.

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO

Entradas e saídas
O  éxito  desde  plan  vai  depender  do  cumprimento  estrito  dos  horarios
establecidos tanto polas familias como por parte do profesorado.

ENTRADA



O  alumnado transportado accederá  ao recinto escolar a través da porta do
lateral do centro( carretera de Vilaboa)
O persoal de garda será o encargado de abrila (ás 9:15)
 Fárao  cada  autobús  por  separado  e  acudirán  a  zona  de  espera  (patio
interior) accedendo ao mesmo polas portas que se atopan en fronte da aula
de música.Colocarse en filas por aula gardando a distancia de seguridade
marcada no chan. Os nenos de infantil sentaranse nos bancos sinalizados.
O alumnado  non  transportado  chegará  ao  centro  entre  as   09:25h e  ás
09:30h.  Entrarán  pola  porta  principal.Virán  acompañados  dun  so  familiar,
debendo absterse de facelo, se fose posible, as persoas que pertenzan a
grupos  de  risco  e/ou  vulnerables  .Os  nenos  entrarán  sós  desde  a  porta
exterior e o acompañante marchará inmediatamente.
Os nenos do servizo de madrugadores empregaran o corredor lateral que
igualmente da acceso a escola infantil.
Haberá un profesor de garda esperando na porta interior  para acompañalos
a zona de espera.
O alumnado deberá acceder con máscara.
A medida que vaian entrando limparan as mans con hidroxel, pasando pola
alfombra de desinfección.
Para  axilizar  a  entrada  o  mestre/mestra  poderá  levar  un  dispensador
portátil e aplicarllo nas mans.
SAIDA
O alumnado abandonará  o comedor por orde,acompañado polo profesorado
de garda e comezando por infantil.Non sairá ningún grupo ata que acabe de
saír o grupo anterior.
Cada grupo saíra pola mesma porta de entrada
Só  acudira  un  membro  da  familia  a  recoller  ao  alumnado  non  podendo
demorarse na chegada e marchando inmediatamente logo da recollida.
Antes de saír todo o alumnado debe limpar as mans con hidroxel.
Todo o  alumnado deberá saír coa máscara.
A orde de saída será por cursos de menor a maior idade.
Se algún alumno precisa sair ao longo da xornada escolar, fárao pola porta
principal.
Os  nenos  transportados  que  precisen  marchar  cos  seus  pais,   deberán
comunicalo  no centro previamente para non levalos  na  fila  de transporte
recolléndoos pola entrada principal.
Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo
As porta de entrada e saída será a principal e a do corredor lateral.
Nos corredores estableceranse os sentidos de dirección en ambas marxes
do  corredor  de  forma  que  indiquen  a  circulación  pola  dereita  de  forma
individual respectando a distancia de seguridade.
Sinalizarase mediante cartelería.



Cartelería  
- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas
aulas e nos espazos comúns
-  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 e de estética tipo “cómic”.
-  Os  corredores  estarán  marcados  con  frechas  indicativas  das  rutas  a
seguir, sempre pola dereita do mesmo.
-  Nos baños   marcarase  o  punto  de  espera  ,para  que  no  caso  de  que  o
semáforo indique que está ocupado agarden alí  Dentro dos baños haberá
cartelería  recordando  o  lavado  de  mans  e  a  técnica  correcta  deste
procedemento.

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Queda establecida no  punto de entradas e saidas.

Asignación do profesorado encargado da vixilancia

Empregaremos o profesorado necesario para que a entrada e saída se faga
de forma ordenada e respetando as normas establecidas no centro. Tanto a
entrada como a saída o profesorado que teña clase con ese grupo será o
encargado de recoller e entregalo. Ademais contaremos con profesorado que
estará na zona establecida entre a entrada do colexio e onde se fan as filas
para supervisar que todo se fai como esta previsto e coa maior celeridade
posible.  Faremos un cadro de vixiancia para distribuír  ao profesorado ao
longo da semana e cubrir as posibles baixas de persoal.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA

Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada

-  O  plan  madrugadores,  en  principio,  seguirá  a  funcionar  organizado  e
xestionado  polo  Concello  e  ofertado  pola  ANPA.  Presentarán  ante  a
dirección un Plan de actividades conxuntamente co Plan de continxencia que
será revisado polo Consello Escolar para a súa aprobación.
- O espazo principal que ocupan seguirá a ser unha das clases do aulario
exterior podendo chegar a usar a outra no caso de que se precisara.
- Ás 09:25h finalizará o servizo, de tal xeito que o alumnado accederá ao
centro pola  porta do corredor da gardería infantil  e esperará xunto coa
persoa  encargada  de  atendelos  na  segunda  porta.  O  profesor  de  garda



acudirá  a buscalos para acompañalos ao patio interior no que se colocaran
nas filas para a entrada ó centro.
- Entre as 09:25 e as 09:45 realizarase a ventilación da aula usada polos
madrugadores.
-   As  medidasde  seguridade  para  este  servizo  serán  xestionadas  polo

Concello.

Actividades  extraescolares  fóra  de  xornada  lectiva  ou  posteriores  ao
servizo de comedor
 A ANPA  presentará ante a dirección do centro un “Plan  de actividades
extraescolares” conxuntamente cun plan de continxencia que será aprobado
polo Consello Escolar.

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 a través de videoconferencia.
• Presenciais, sempre e cando a evolución da Covid o permita. Neste caso, e
dado  que  o  consello  escolar  está  formado  por  8  persoas,  as  reunións
levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con
ventilación  suficiente.  En  principio,  a  sala  de  mestres  reúne  estas
condicións, posto que mide 34 m2.
- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións:
•  Reunións da  directiva:  ao  ser  un número reducido  de persoas,  poderán
facela  de  xeito  presencial  se  a  situación  epidemiolóxica  o  permite,
empregando a aula que teñen asignada que é  o suficientemente ampla para
garantir a distancia social. Faranse  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 as persoas,  que collen
coa distancia de seguridade axeitada.

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
 As titorías levaranse a cabo os luns de 15:45h a 16:45h, como de costume, e
con  cita  previa  empregando  as  canles  habituais:  abalarmóbil,  axenda  do
alumnado, chamada telefónica.



-  Serán  preferentemente  telefónicas  ou  telemáticas  e,  no  caso  de  ser
presenciais,  terán  lugar  no  espazo  que  se  determine   e  coas  seguintes
medidas:
• Emprego de máscara.
• Hixiene de mans ao acceder á aula.
• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.
•  No  caso  de  ser  preciso  a  revisión  dunha  proba  escrita,  solicitarse
previamente  para  ter  unha  copia  e  evitar  a  manipulación  conxunta  de
documentos.
Reunións iniciais de curso
o Elaboraremos unha planificación para facer por nivel e día
o  Leváranse  a  cabo  en  espazos  que  permitan  que  haxa  a  separación
suficiente
o Só poderá asistir un membro da familia, e de ser posible alguén que non se
atope no grupo de risco en relación ao COVID
o Será obrigatorio levar máscara.
o Ao entrar debe hixienizar as mans e colocarse no lugar axeitado ao que
acompañara un mestre/a
o Ao rematar abandonarán o lugar na orde que ese estableza e respetando
as medidas de seguridade e seguindo as indicacións de saída

Normas para a realización de eventos
- Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso  por
norma  xeral  non  se realizarán  actividades  e  celebracións  de  centro  que
xunten a unha gran cantidade de xente. Deste xeito, non se celebrará o
Festival de Nadal na Casa da cultura.
- Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e  correspondelles
aos diferentes equipos docentes a organización deles baixo estas premisas:
• As posibles  mesturas de alumnado de diferente nivel, para determinadas
actuacións  serán  en  lugares  amplos,  respectando  as  distancias  e  con
ventilación.
• 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.
- 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.
- As saídas didácticas valoraranse en función da situación do momento. En 
todo caso respetaranse os grupos de convivencia, salvo actividades ao aire 
libre.



-Seguiremos facendo saídas a biblioteca pública respectando en todo caso
as medidas establecidas nese tempo.

MEDIDAS PARA ALUMNO TRANSPORTADO

Medidas 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada
caso  polo  órgano  autonómico  competente.  Inicialmente  poderán  ser
empregadas  todas  as  prazas  coa  obriga  do  emprego  de  máscara  e  a
asignación de asentos fixos para todo curso escolar.Serán os acompañantes
da empresa os que velarán por que todos os ocupantes do vehiculo a leven
posta e ocupen o seu asiento en cada momento do traxecto.
O  transporte  escolar  realizará  a  súa  parada  no  centro  na  porta  lateral
( carretera de Vilaboa).
 A chegada ao  centro o  alumnado de  Educación Infantil  e  Primaria  será
recibido e acompañado polo profesorado de garda ao lugar de espera para
entrada  ás  aulas(  patio  interior).  Este  patio  está  sinalizado  para  que  o
alumnado manteña a distancia de seguridade.
Saída do centro.
O alumnado tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria será
acompañado polo profesorado de garda dende o comedor ata a  cancela da
entrada  onde  será  recibido  e  acompañado  ao  autobús  polo  persoal  do
transporte.
Faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos/as.

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR

Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado
Temos  unha  previsión  actual  de  69  comensais.  Este  número  de  usuarios
permite   facer  unha  soa  quenda  mantendo  o  distanciamento  entre
mesas.Véxase anexo I
O alumnado accederá ao comedor pola porta da dereita desinfectando as
mans  previamente,  farao  por  grupos  de  convivencia  e  levarán  a  máscara
posta ata que esten sentados. 
A distribución do alumnado será en base aos grupos estables que comerán
agrupados  sen requisitos  de distancia  e  separanranse  entre  si  de  forma
xenérica por un metro e medio de distancia.
Ao rematar a comida, o alumnado deberá permanecer no seu sitio



A saída farase por grupos de convivencia, acompañados do profesor asignado
e será pola porta da dereita dende o punto de vista de dentro do comedor.
Mantendo así unha porta para a entrada e outra para a saída
Antes da entrada ao comedor o persoal da cociña hixienizará as mesas e
sillas e ventilará o comedor
Durante  o  tempo  de  xantar  non  estará  permitido  ir  aos  aseos(salvando
excepcións). Farase uso dos mesmos antes da entrada ao comedor.

Persoal colaborador
O persoal colaborador estará composto por catro profesores que variarán 
en función do cadro de gardas de comedor.

Persoal de cociña
Son dúas as persoas encargadas da cociña e da súa limpeza e desinfección.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DOUTROS ESPAZOS

Outras aulas, ximnasio...

➢ Dotación hixiénica como nas outras aulas: dispensador de papel,
xel hidroalcóholico, papeleira con tapa, desinfectante.

➢  O profesorado debe contar con 10 minutos antes e despois da
clase para hixienizar e explicar o traballo a realizar e o material a
empregar

➢  O alumnado debe esperar na aula a que cheguen os especialistas .
Neste tempo debe deixar a aula ventilando coas ventás e porta
aberta

➢  Programarase emprego de material  específico por grupos e en
caso  de  ter  que  compartilo  debe  proceder  a  hixienizarse  ao
rematar a sesión.

➢  Nas aulas empregadas por distintos grupos deberan facer uso do
mesmo asento.

➢  Priorizar as actividades individuais fronte as colectivas
➢  Proceder  a  hixienizar  o  sítio  onde  se  van  a  sentar  antes  de

facelo: no caso dos pequenos fárao o mestre
➢ A  área  de  música  comparte  moitas  características  coa  de

Educación  Física,  polo  que  pode  facerse  unha  analoxía  das
actuacións  que  nesa  área  se  levarán  a  cabo.  Sen  embargo,  hai
situacións específicas que determinamos a continuación: 



  Frauta e canto: - Por ser  actividades nas que, pola súa propia
natureza, poden emitirse cantidade de gotas , extremaranse as
precaucións coas seguintes medidas: 
• Manter unha distancia interpersoal de 3 metros
• Axeitada ventilación.

 
Cambio de aula

Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en ringleira de un,
seguindo as frechas do chan e respectando a distancia de 1m e tras o seu
profesor tanto a ida como a volta.
-  O  alumnado  esperará  na  súa  aula  a  que  o  mestre  especialista  os  vaia
buscar. 

✔ Ao entrar limparan as mans con hidroxel.
✔ Cada alumno ou alumna ocupará o lugar que lle indique o profesor ou

profesora.
✔ Ao remate da actividade o mestre deixará as xanelas abertas.

Biblioteca 
 -Empregaranse de xeito xeral as bibliotecas de aula. Será o profesor titor
o  encargado  do  cambio  de  libros  da  biblioteca  de  aula  e  da  xestión  da
mesma.
- Cada grupo aula terá unha hora semanal para acudir a biblioteca e será o
profesor titor o que realice os empréstitos. Os libros devoltos serán postos
en corentena en caixas un mínimo de 4 horas.
- Cada día da semana corresponderá preferentemente a un grupo o uso da
biblioteca.
Continúaremos co momento de lectura en aula pero variando o momento xa
que se viña facendo logo do recreo da comida. Agora farase despois do da
mañá.

Aseos
- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á
súa aula.
- Deixarán de existir aseos de nenos e nenas na planta alta. Empregaranse
os da zona dereita da escaleira para o alumnado de quinto e sexto e os da
parte esquerda para alumnado de terceiro e cuarto.
-Na planta baixa usarase os baños polo alumnado de  1º e 2º.



- O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección.
- Non se pode facer uso dos baños durante os recreos a non ser por unha
emerxencia que se comunicará o profesorado de garda.
-  Durante  as  entradas  e  saídas  do  centro  haberá profesorado de  garda
vixiando  o  aforo  dos  aseos  e  garantindo  que  se  cumpre  a  distancia  nas
ringleiras de entrada e saída.
- A limitación de aforo para os baños será de catro  usuarios( dous na zona
de wc e dous na zona de piletas)
- O alumnado de infantil usará os baños das aulas e o aforo será de dous. Un
no WC e outro no lavabo.
- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

Realizaranse unha quenda de recreo de 12:15h a 12:50h. Tanto o alumnado
de infantil como o de primaria empregará as rutas marcadas no chan.
No patio de Primaria crearanse 3 zonas diferenciadas que garantan que cada
nivel pode ter un espazo de recreo no que se respecte a distancia social:
1.  Zona  verde  do  areeiro  que  permanecerá  valado   (espazo  traseiro  do
colexio)
2. (espazo da pista polideportiva)
3. e 4. Zona verde traseira.
 En días de choiva o polideportivo estará dividido en catro zonas para os
catro grupos.
As  zonas  serán  asignadas  de  xeito  rotatorio  aos  diferentes  niveis
educativos.
Os  días  de  moita  choiva  o  alumnado  permanecerá  na  súa  aula,  usando
máscara.  As xanelas permanecerán  abertas  durante todo o recreo.
Os nenos/as de Infantil, usarán o areeiro, a pista e o patio interior.

Profesorado de vixilancia
Para  realizar  as  vixilancias  e  os  grupos  de  convivencia  estable,   haberá
quendas rotatorias de tres mestres.

MEDIDAS  ESPECIFICAS  PARA  ALUMNADO  DE  EDUCACIÓN
INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

Metodoloxía e uso de baños



Este é un ciclo no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á
experimentación, á vivenciación, 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:
Rutinas de entrada: entrarán respectando o establecido.
Asamblea:a  asamblea  realizarase  respectando  as  rutinas  habituais  (de
calendario, pasar lista, climatoloxía,pequeno coloquio…) e engadindo a estas
as de lembrar as normas de hixiene e de de distancia  social (empregando
para  elas:  cancións,  xogos  motrices  que  non  impliquen
desprazamentos,contos…),  facendo  un  especial  fincapé  naquelas  que  máis
repercusión teñan nas actividades a realizar ao longo da xornada lectiva do
propio día. 
Actividades  en gran grupo:  nas  actividades  que  realizamos  nas  aula  de
Educación Infantil, aínda que se procurará que sexan as mínimas, algunhas
actividades  implican  o  traballo  en  gran  grupo,  tales  como a  asamblea  ou
obradoiros. 
Actividades en pequeno grupo:  as actividades en pequeno grupo deberán
realizarse cos grupos de traballo establecidos no plantexamento inicial da
aula .Estes grupos estarán formados por   catro ou cinco nenos/as.
 Nestas actividades inclúense os recantos, que tamén sufrirán modificacións
importantes. 

DA
Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha
vez  finalizados  repetirase  esta  acción.  É  importante  o  traballo  de
concienciación para que non leven obxectos e mans á boca.


Actividades  individuais  empregando  o  material  que  terán  no
estoxo/tupper individual: 
O estoxo deberá estar rotulado coa foto e/ou nome do neno ou nena, así
como todos os elementos incluídos nel que sexa posible. Os primeiros días de
clase enviarase ás familias para que rotulen os materiais incluídos no estoxo.
O material incluído no estoxo é susceptible de ir variando ao longo do curso
polas necesidades dos nenos e tamén por reposición,
Ademais cada alumno/a contará tamén cun tupper individual con plastilina ,
algúns moldes e outros materiais.
Uso de baños:

● Realizarase a limpeza e desinfección completa tres veces por xornada
lectiva como indica a norma xeral do protocolo.

● O profesor será o encargado de controlar o aforo no baño.



Uso de máscara:
Cremos  que  o  emprego  da  mesma  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 hábitos correctos para
colocalas e quitalas de xeito correcto, así como a maneira de gardalas na
funda.

Aniversarios:
O neno/a que estea de aniversario soprará as velas nunha torta decorativa,
farao gardando distancia con respecto dos compañeiros.  Se queren traer
algo para repartir estará empaquetado de maneira individual.
Normas para o cambio de roupa do alumnado de Educación Infantil.
Co alumnado de Educación Infantil é unha dinámica moi habitual a de ter que
chamar  ás  familias  para  que  acudan  a  cambiar  aos  nenos/as  porque  se
mollaron por diversas causas, polo tanto é preciso marcar unhas pautas para
levar a cabo este tipo de accións cando xordan ao longo do curso, e acordes
a situación actual.
- Evitar, na medida do posible que acudan ao centro persoas maiores de 70
anos e grupos de risco.
-  Soamente  poderá  entrar  unha  persoa  ao  centro,  é  a  persoa  deberá
respetar  as  normas  xerais  indicadas:  desinfectar  as  mans  ao  entrar,
empregar mascarilla…
- As familias soamente poderán acudir a zona de cambio, e se coincide que
hai dous nenos, farase en orde, tendo que agardar o que chega de segundo
fora do centro.
- O profesorado de garda será quen acuda á aula avisar  de que veñen a
cambiar ao neno e encargarase dos seus desprazamentos (da aula á zona de
cambio, e posterior volta á aula).
- A zona de cambio establecida é a zona de duchas do ximnasio, xa que a
persoa que ven a cambialo accede só a ese espazo dende o exterior.
- A persoa que acude a facer o cambio debe de timbrar na porta principal e
o profesor de garda xa lle indica por onde ten que ir.

Actividades e merenda
Merenda
-  Van a merendar na aula  o cal permite que ao rematar garden todo e levan
a cabo o hixienización das máns
-  Tal como están sentandos permítelles merendar mantendo a distancia de
seguridade
 En infantil



 Cada alumno/a terá a súa bolsa de merenda individual  e non se poderá

compartir. Traerase a merenda preparada para o seu consumo.
 Antes  e  despois  da  merenda  realizarase  a  hixiene  de  mans,  mesas  e

ventilar a aula.
Este curso será   importante 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 os nenos.
Recreos:
-  Deseñaremos  unha  serie  de  actividades  lúdicas  que  permitan  ao  noso
alumnado  desfrutar  do  seu  momento  de  ocio  e  fomentaremos  xogos
tradicionais como:  agachadas, escondite e motórico-coordinativos (mariola,
xoaniña, goma,comba...)
-Tamén deixaremos  liberdade  para  que  eles  atopen  a  mellor  maneira  de
aproveitar  o  seu  momento  de  lecer  .A  presenza da  natureza  facilita  o
emprego da imaxinación para que os nenos xoguen e interactúen co medio.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES
- Ordenadores de aula:

Todas as aulas d e Infantil e de Primaria dispoñen de equipos informáticos
para uso do alumnado.

Corresponde  ao  profesorado  organizar  as  quendas  de  uso  e  garantir  a
limpeza do rato e teclado despois do seu emprego. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE

Medidas
Neste  apartado  remitímonos  ao  que  se  estable  no  punto  24  (normas
específicas  para  o  alumnado  con  NEE)  do  protocolo  de  adaptación  ao
contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2020/21) e concretamos da seguinte maneira:
- O profesorado irá a buscar e levar ao alumnado a súa aula de referencia,
deixando as ventás e porta da aula abertas
- Empregarase máscaras tanto dentro como fora da aula.
Recomendamos o emprego de pantallas e/ou viseiras especialmente no caso
de Audición e Linguaxe; sobre todo cando o alumnado non poida facer uso
das  máscaras  e  a  súa  atención  requira  non  respectar  a  distancia  de
seguridade
 No caso de falta de autonomía por parte do alumnado:



 -  Organizaremos  o  acompañamento  nas  entradas,  saídas,  traslado  polo
centro e no recreo; así como a hixiene de mans nos momentos de entrada ao
centro, cambio de aula, despois de ir a o baño, tras esbirrar ou tusir, antes e
despois de merendar e naqueles casos que sexa preciso,  dando marxe ao
desenvolvemento da súa autonomía
-   Asignarase  un  aseo  no  centro  no  que  se  intensificará  a  limpeza  e  a
desinfección como medio de prevención de risco
- O centro axustará  todos  os carteis  identificativos e de prevención da
enfermidade ao sistema de comunicación empregado por este alumnado e
poder favorecer así a súa comprensión
-   O  departamento  de  orientación  colaborará  co  equipo  COVID  na
identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado
precisa para a súa atención
(neste  momento  non  temos  matriculado  ningún  neno/a  que  requira  unha
intervención deste tipo, a cal se fará no momento que se incorpore ao centro
e, do estudio da súa casuística especial tomaremos as medidas oportunas)

Medidas e tarefas. Seguimento 
Apartado que se elaborará (equipo COVID co departamento de Orientación)
no momento que teñamos,escolarizado un alumno/a cunhas características
determinadas e en función das mesmas, tomaremos as medidas oportunas e
iremos  facendo  un  seguimento  da  súa  adaptación  e  iranse  facendo  as
modificacións que se crean convintes.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

Medidas
Nos recreos e nas horas que non se teña docencia,  pódese facer uso da
mesma mantendo a distancia de seguridade.
-  Cada  quen  debe  ter  unha  taquilla  onde  gardará  os  obxectos  persoais,
deixando sobre a mesa aquilo que sexa imprescindible para usar.
-  Logo  de  compartir  material  (  grampadora,  plastificadora,  taladradora,
guillotina, fotocopiadora, teléfono...) haberá que hixenizar as mans.
-  O emprego do ordenador da sala de mestres implica a súa desinfección
tanto despois como antes de usalo.
- Prestarase especial atención a ventilación da sala.

Órganos colexiados
Reunións dos órganos colexiados:
1. Claustro: levaranse a cabo na sala de mestres nas condicións expostas no
punto  anterior.  No  caso  de  que  a  situación  o  impida,  empregarase  a
comunicación telemática usando a plataforma ofertada.



2. Consello escolar: neste caso empregarase a sala de mestres, que permite
que os 8 membros garden a distancia social e poidan reunirse en condicións
de seguridade.
Igual  que  no  caso  do  claustro,  de  ser  necesario,  empregaranse  medios
telemáticos.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

Formación en educación en saúde
-Desenvolveránse  as  Xornadas  de  Formación  equipos  COVID-19.  O
profesorado que forme parte deste equipo participará nas mesmas.
-  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.

Difusión das medidas de prevención e protección
-  Empregaranse  todas  as  canles  de  comunicación  reflectidas  no  Plan  de
Comunicación do colexio para a difusión de toda a información de relevancia
con  respecto  a  este  tema,  en  especial  ás  enviadas  polas  Consellerías  de
Educación e Sanidade.
-  Do  mesmo  xeito,  facilitarase  o  acceso  a  documentación  e  charlas
formativas de interese.

Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
- Todo o profesorado do centro ten unha formación dixital básica que lle
permite empregar as aulas virtuais , como quedou demostrado ao longo dos
cursos pasados.
-  O  profesorado  coordinador  da  xestión  e  dinamización  da  aula  virtual
coincidiran cos membros do equipo Tic.

Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”
Este  curso  non  haberá  reunión  de  benvida  a  pais  para  así  evitar
aglomeracións.Fárase   previo  o  comezo  unha  reunión  por  titoría  para
explicarlles todas as normas deste novo curso escolar.
Tamén se publicará o Plan de acollida que servirá de guía para as familias.
O día nove de setembro  incorporaranse os alumnos/as ás aulas.

Ao longo deste mes de setembro o profesorado traballará co seu alumnado o
emprego  da  aula  virtual  co  fin  de  estar  preparados  ante  unha  posible
suspensión de clases.



Difusión do plan
- Publicarase na páxina web do centro no apartado de novas.
- O enlace da información colgada na páxina web enviarase ás familias por
medio de abalar móbil
- Tamén se enviará dito enlace aos membros da ANPA para que o difundan
entre as familias polos medios que empregan habitualmente

Este Plan segue as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo
Equipo Directivo coas aportacións do profesorado do centro, a pesar de non
ter  formación  en  materia  sanitaria  nin  de  organización  en  aspectos
relacionados coa prevención de riscos laborais.
Trátase  dun  plan  adaptable  e  modificable  en  función  da  situación
epidemiolóxica e aberto as aportacións de toda a comunidade educativa.



ANEXO I: PLANO COMEDOR ESCOLAR

                   CEIP Antas de Ulla
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