
 

 

CEIP A PONTE  
GUÍA FAMILIAS PROTOCOLO COVID  

CURSO 2020-21 

- Durante esta difícil etapa na que nos atopamos, solicitamos a colaboración das 
familias, para facilitar o traballo do centro escolar ao que van asistir as súas 
fillas/os. Resaltar que somos docentes e non profesionais sanitarios, polo que só 
podemos poñer á súa disposición os medios dos que dispoñemos para que seus 
fillos teñan o entorno escolar máis seguro posible e seguir o protocolo da Xunta 
dentro das nosas posibilidades humanas. 

- No verán estivemos traballando no protocolo para garantir a seguridade dos 
seus fillos, na sinalización do centro e das portas de entrada, marcando os 
espazos entre pupitres, poñendo mamparas nos espazos onde non se pode 
manter a distancia de seguridade, e realizando outras obras, pero non sabemos 
como vai evolucionar a pandemia nin o que está a pensar a Xunta acerca do 
principio de curso, polo que pedimos especial atención ás comunicacións que 
lles iremos enviando a través dos vehículos oficiais dos que dispoñemos. 

- A páxina web do centro será un dos vehículos oficiais de información e é 
recomendable que estean pendentes das novidades que vaiamos incluíndo nela.  

Ademais, vostedes recibirán avisos importantes e comunicacións a 
través de  ABALAR, polo que é conveniente que o teñan instalado 
TODAS AS FAMILIAS. Existen videos titoriais na páxina da Xunta de Galicia 
que poden servir de guía: 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/publicados-nuevos-videotitoriais-

para-docentes-y-familias-uso-de-agueiro-comunidades  

Na páxina web poderán atopar un protocolo máis amplo que realizamos 
para o centro e que estará colgado na mesma durante o mes de setembro. 

- A Dirección e o persoal do centro estará á súa disposición, durante todo o 
curso escolar en horario lectivo, para resolver ou aclarar as súas dúbidas, 
para o que terán os teléfonos do centro e a dirección de correo electrónico 
habilitadas. 

TELÉFONO DO CENTRO: 982828569 
CORREO ELECTRÓNICO: ceip.aponte@edu.xunta.gal 

O Equipo Directivo está formado por: 
Director e coordinador COVID: José Luis Bernedo Laballós 
Xefa de Estudos: Sara María Blanco Díaz 
Secretario: Pastor Fuenteseca Díaz  
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- Ademais, haberá un Equipo COVID co que terán que contactar para 
calquera incidencia  coa COVID e que estará formado por: 

COORDINADOR COVID: 

- José Luis Bernedo. Correo: jblaballos@edu.xunta.gal Teléfono: 

982828569/EQUIPO COVID 

PROFESORAS COLABORADORAS COVID: 

- María Lamas López. Correo: maria.lamas@edu.xunta.gal 

- Rocío Vázquez Morandeira. Correo: rocio.vazquez@edu.xunta.gal 

- Todo o noso profesorado, ao comezo de curso, estará perfectamente 
informado sobre hixiene, aula virtual, videoconferencias, etc.. ademais, iremos 
informando progresivamente ao alumnado para que coñeza as normas de 
hixiene e o funcionamento da aula virtual e outras plataformas.  

- Todo o persoal do centro usará máscara nas mesmas condicións que 
o alumnado. Ademais, unha limpadora pola mañá e dúas pola tarde 
ocuparanse das tarefas de limpeza e desinfección. 

- Durante este curso as familias non poderán entrar no centro nin 
permanecer nel agás en 4ºEI no que un dos proxenitores poderá acceder 
ao recinto o tempo imprescindible para acompañar ao seu fillo/a ata a fila 
correspondente. Se teñen que recoller o seu fillo/a deberán avisar con 
antelación mediante unha chamada telefónica ao centro. As titorías faranse 
todas de xeito telefónico, telemático ou por calquera outro medio que concerten 
co titor a principio de curso  

É recomendable que lean estas instrucións con atención e as garden 
nun lugar visible, porque rexirán mentras dure a pandemia e as 
autoridades sanitarias nolo indiquen. 

COMEZO DE CURSO: 

Temos a previsión de comezar o día 10 e 11 de setembro cunhas xornadas 
de adaptación COVID. Serán dous días nos que o alumnado se irá 
famiriarizando coas novas medidas da COVID que funcionarán todo o curso. En 
todo caso estamos pendentes das instrucións da Consellería en todo momento 
acerca do comezo de curso. 

Os horarios e cursos que virán cada día serán da seguinte maneira: 

• O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de 
educación infantil; 1º, 2º e 3º curso de educación primaria; e educación 
especial 
• O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación 
infantil e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria 
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1. ANTES DA CHEGADA AO CENTRO: 

- Para a detección precoz da enfermidade no alumnado, deberán realizar, 
antes da chegada ao centro, unha auto avaliación dos síntomas (Anexo 1) a fin 
de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Se 
vostede contesta afirmativo a algunha das preguntas deste test deberá, 
inmediatamente, chamar ao seu centro de saúde de referencia e avisar ao 
coordinador COVID do centro escolar chamando ao teléfono do centro. 

- No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o 
alumno/a non acudirá ao centro e contactará inmediatamente co centro de saúde 
de referencia do alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesario 
ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos pais/nais ou titores 
legais. 

- Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-
2 nun alumno/a,  durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, 
contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no 
centro á maior brevidade posible. Unha persoa da familia solicitará consulta 
telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun 
test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, 
chamará ao PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non 
fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña 
asignado o centro educativo (Centro de Saúde da Milagrosa) 

- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-
19, os menos/as ou o persoal do centro que convivan con elas NON 
PODERÁN ACUDIR AO CENTRO ata que se coñeza o resultado da proba e 
sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia informarán  ao 
COORDINADOR COVID do centro. 

 

2. CHEGADAS E SAÍDAS DO CENTRO: 

2.1. O alumnado transportado accederá ao recinto escolar ás 9:30h, 
entrando de forma escalonada por cursos e dirixirase á súa fila 
correspondente. 

2.2. A partir das 09:40h accederá o restante alumnado.  

  Cursos Hora entrada 

ENTRADA 1 Preto do pavillón 

6ºAEI  9:40 

6ºBEI  9:45 

1ºEP  9:50 

2ºEP 9:55 

3ºEP 10:00 



 

4ºEP 10:05 

ENTRADA 2 Vídeo porteiro 

4ºEI (*) 9:40 

5ºAEP 9:45 

5ºBEP 9:50 

6ºEP 9:55 

ENTRADA 3 Porta corrediza 5ºEI 9:40 

(*) O alumnado de 4ºEI terá este horario despois do período de adaptación 

(enviarase horario detallado)  

2.3. Para os recreos está previsto facer as saídas escalonadas e  ademais 

cada grupo terá un espazo fixo respectando as distancias de seguridade 

marcadas polo protocolo. Merendarán nas aulas antes de baixar. 

2.4 As saídas serán escalonadas: 

6ºAEI 13:50  

6ºBEI 13:55  

5ºEI 14:00 1ºEP 

4ºEI 14:05 2ºEP 

 14:00 3ºEP 

 14:05 4ºEP 

 14:10 5ºAEP 

 14:15 5ºBEP 

 14:20 6ºEP 

O alumnado que non faga uso do comedor escolar sairá do recinto pola 

mesmo acceso que á entrada. 

Para entrar ao comedor haberá dous accesos un para primaria e outro para 

infantil. 

3. MEDIDAS DE HIXIENE E SEGURIDADE PARA O ALUMNADO: 

-Todo o alumnado do centro deberá vir provisto de máscara (obrigatoria para 
primaria e aconsellable para infantil). Ademais traerán botella de auga rotulada 
(coa cantidade necesaria para toda a xornada, xa que non poderán beber das 
billas nin rechear as súas botellas), panos de papel, merenda dentro dun 
tuperware, máscara de reposto e unha bolsiña para gardar a máscara usada. 
Recoméndase tamén un xel hidroalcólico pequeño. 



 

- Nas aulas, o alumnado de primaria estará situado de forma individual en 
mesas e cadeiras en liña mirando cara ao mestre/a, en infantil estableceranse 
grupos estables de ata 5 alumnos/as segundo a normativa. Non se compartirán 
material nin xogos. Cada neno/a terá o seu material no seu pupitre ou mochila. 
Asimesmo a roupa de abrigo estará no respaldo da súa cadeira. 

- En todos os espazos do centro o alumnado disporá de xel hidroalcóholico, 
xel desinfectante, papel e papeleiras axeitadas á normativa. 

- Estarán reguladas e recollidas nas NOF (normas de organización e 
funcionamento do centro) estas medidas, así como tamén medidas 
sancionadoras no caso de que un alumno non obedeza as indicacións do 
profesorado, xa sexan relacionadas co feito de poñer a máscara cando llo 
indiquen, ou con non manter as distancias de seguridade e outras que atenten 
contra a saúde. 

- Se un alumno non trae máscara quedará illado ata que seus familiares/ 
titores/ pais lle proporcionen unha, mais en ningún caso se permitirá estar no 
centro a ningunha persoa sen máscara (excepto os exentos por normativa 
ou prescripción médica), polo que é moi importante que se aseguren que seus 
fillos traen a máscara ao centro.  

- Deben intentar non traer nada de valor ao centro xa que as aulas 
permanecerán abertas o maior tempo posible para airealas.  

- Para garantir a seguridade non haberá durante este curso, a non ser que 
mellore a situación, actividades extraescolares ou complementarias nin viaxes.  

- As familias deberán facer un traballo de concienciación cos seus fillos/as 
acerca destas medidas para reforzar no traballo de todo o persoal do centro 
durante este curso escolar. 

4. FAMILIAS NO CENTRO E TITORÍAS: 

- Este curso a comunicación entre o centro e as familias será 

prioritariamente telemática. O envío e recepción de información realizarase a 

través de correo electrónico ou ABALAR móbil e tamén a través do teléfono do 

colexio. 

As titorías terán lugar os martes no horario habitual de 15,30 a 16,30h de forma 

telemática a través da plataforma Ciscowebex e excepcionalmente vía telefónica 

ou presencial, sempre con cita previa 

5. CASO QUE TEÑAMOS UN NOVO CONFINAMENTO OU SUSPENSIÓN 

DE CLASES  



 

- Nas primeiras semanas de curso, e como tarde a finais do mes de setembro, o 

alumnado estará perfectamente formado e rexistrado para traballar coa Aula 

Virtual; o profesorado indicaralles a forma de entrar, subir traballos, enviar 

correos electrónicos e todo tipo de destrezas dixitais imprescindibles para o 

traballo na casa. 

- A principio de curso actualizaremos os datos de teléfono e correo 

electrónico  

- Actualizarase o rexistro das persoas que non teñen internet ou ordenador na 

casa. No caso dun novo confinamento, comunicaríamonos con eles 

persoalmente vía telefónica para atopar unha solución. 

 

PARA CALQUERA DÚBIDA, SUXERENCIA OU ACLARACIÓN PODEN 

ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A: 

ceip.aponte@edu.xunta.gal 
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ANEXO 1 

Presentou nas últimas 2 semanas? 
SI NON 

Síntomas 
respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 

Tose seca   

 

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas?  
Sinalar cales e cando comezaron. 

 
SI 

NON 

Tivo CONTACTO 

nas últimas 2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 
cunha persoa en 
illamento por sospeita de 
infección pola COVID- 
19? 

  

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

   

 
SI 

NON 

Tivo CONTACTO 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 



 

 

nas últimas 2 semanas? 

cunha persoa en 
illamento por sospeita de 
infección pola COVID- 
19? 

  

CONVIVIU nas 
últimas 2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento 
por sospeita de infección 
pola COVID- 19? 

  


