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1. Datos do centro 

Código  Denominación 

32016327 CEIP A PONTE 

Enderezo C.P. 

RÚA XESÚS POUSA, 14 32001 

Localidade Concello Provincia 

OURENSE OURENSE OURENSE 

Teléfonos 

Conserxería 
988783090 

Secretaría 
988783092 

Dirección 
988783091 

Correo electrónico 

ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es 

Páxina web 

www.edu.xunta.es/centros/ceipaponteourense/ 
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2. Membros do equipo COVID 

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

988783090 
 

Membro 1  María del Carmen Rodríguez  
Rodríguez 

Cargo Directora 

Substituta María Fe Nieto Pereira Cargo Xefa de Estudos 

Tarefas asigna-
das 

• Elaborar o Plan de Adaptación, de Continxencia e de Acollida para 
o presente curso. 

• Nomearmembros e suplentes do equipo Covid. 

• Coordinar o equipo Covid. 

• Ser interlocutora e encargada da comunicación coa administración 
educativa e sanitaria,co centro de saúde de referencia, copersoal, 
as familias e o alumnado. 

• Xestionar as solicitudes de persoal con vulnerabilidade. 

• Comunicar as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. 

• Difundir a información ao Claustro. 

• Coordinar e planificar os aspectos organizativos do centro. 

• Xestionar os abrochos. 

• Rexistrar as ausencias de persoal e alumnado. 

• Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 
medidas de prevención, hixiene e promoción da saúdecheguen e 
sexan comprendidas por toda a comunidade educativa. 

• Elaborar a información para a web do centro e publicala. 

• Elaborar a información para o alumnado e para as familias. 

• Estar a disposición das familias para resolver as dúbidas que poi-
danxurdir. 

• Informar aoconsello escolar sobre as medidas adoptadas e de ser o 
caso da evolución dos diferentes escenarios . 

 

Membro 2 María Guadalupe Laso Zarza Cargo Secretaria 

Substituta Marta González de Prado Cargo Coordinadora de Infantil 

Tarefas asigna-
das 

• Colaborar na elaboración do Plan de Adaptación. 

• Colaborar (propostas de actuación, valoración e propostas de me-
llora)nos aspectos organizativos do centro: entradas, saídas, itine-
rarios, recreos, espazos, comedor... 

• Elevar as propostas do equipo de educación infantil. 

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil. 

• Difundir a información ao ciclo de infantil. 

A. Medidas de prevención básica 
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• Mercar, rexistrar, inventariar e distribuir o material preventivo. 

• Colaborar no seguimentodo consumo do material Covid en E.I. pa-
ra comunicar a súa reposición, se é o caso, á secretaria do Centro. 

• Colaborar para que a información sobre os protocolos de actuación 
e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúdecheguen 
e sexan comprendidas polo persoal de educación infantil para que 
este poida facilitar a información aoseu alumnado e familias. 

• Colaborar na elaboración de información na webdo centro para as 
familias edo resumo parainformarao alumnado. 

• Colaborar no deseño, elaboración e colocación da cartelería do 
centro. 
 

Membro 3 José Antonio Álvarez Campos Cargo Coordinador TIC 

Substituta Carmen Estévez Atrio Cargo Coordinadora EDIXGAL 

Tarefas asigna-
das 

• Colaborar na elaboración do Plan de Adaptación. 

• Colaborar (propostas de actuación, valoración e propostas de me-
llora)nos aspectos organizativos do centro: entradas, saídas, itine-
rarios, recreos, espazos, comedor... 

• Elevar as propostas do equipo de educación primaria. 

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria. 

• Difundir a información ao ciclo de primaria.  

• Colaborar no seguimentode consumo do material Covid en E.P. pa-
ra comunicar a súa reposición, se é o caso, á secretaria do Centro. 

• Colaborar para que a información sobre os protocolos de actuación 
e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúdecheguen 
e sexan comprendidas polo persoal de educación primaria para 
que éste poida facilitar a información aoseu alumnado e familias. 

• Colaborar na elaboración de información na web do centro para as 
familias e do resumo para informar ao alumnado. 

• Poñer en funcionamento e manter a aula virtual do centro. 

  

 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde “A PONTE” Teléfono Non publicable 

Enderezo Rúa Eulogio Gómez Franqueira, 2 32001 Ourense 

 REFERENTE ENFERMERA 1:   Non publicable 
REFERENTE ENFERMERA 2: Non publicable 
MÉDICO 1: Non publicable  
MÉDICO 2: Non publicable 
 
 

Contacto 
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4. Espazo de illamento 

 

• Aseo de mestras da 3ª planta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elíxese esta ubicación: 
- Por ter menor uso que outros espazos do centro, 
- para non ter que inhabilitar ningún outro espazo (todos en uso),  
- pola súa ubicación illada, 
- polas súas posibiliades de acondicionamento axeitado: ventilación e capacidade 

para ubicar un asiento e mesiña. 
- Pola súa facilidade de desinfección. 

 

• Outras opcións: 
- Aula de convivencia: sen ventilación. 
- Despacho de xefatura: falta de espazo e dificultade de desinfección. 
- Aula de PT e auliñas: dificultade de desinfección e inhabilitación dun espazo de 

uso permanente. 
- Despacho de EF: falta de espazo e dificultade de desinfección. 
- Aseo de minusválidos: estará en uso o da segunda planta e está pouco illado do 

alumnado o contiguo á aula de 6ºB. 
 

• Estará dotado cos seguintes elementos de protección:  
- dosificador de xel hidroalcohólico,  
- toallas e panos desbotables,  
- papeleira con tapa e pedal específica para residuos Covid (con bolsa de cor e 

dobre bolsa),  
- spray desinfectante,  
- termómetro sen contacto, 
- máscaras FFP2, pantalla de protección e luvas para a persoa acompañante e 

          máscaras cirúrxicas infantís. 

• Está rotulado como“Espazo de espera”. 
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• Está acondicionado con cadeiras, mesiña e cartelería que o fan cómodo e acolledor.  

• Estará pechado cando non esté en uso. 

• A chave estará a disposición no despacho de dirección, secretaría e conserxería e terá 
unha cada membro do equipo Covid. 

• Procedemento: 
- Aquelas persoas nas que se detecten síntomas serán illadas neste espazo men-

tres non se xestiona o seu traslado. 
- O alumnado estará acompañado segundo os seguintes criterios: 

▪ preferentemente por un membro do equipo Covid, 
▪ de non ser posible, por un dos docentes que imparta docencia a 

dito alumno/a ou 
▪ de non ser posible, por un mestre de garda, que manterá as me-

didas de protección oportunas -distancia e máscara-. 
- A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protec-

ción adecuado: 
o De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña 

unha exención para o uso da máscara por xustificación médica ou é me-
nor de 6 anos e non usa máscara, a persoa acompañante usará máscara 
FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial e unha bata des-
botable. 

- Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Co-
vid, os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora 
do centro educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou 
noutro lugar interior coa ventilación adecuada. 

- O centro disporá deste material de protección e estará ubicado no espazo de 
espera, para cando haxa que atender un caso sospeitoso. 

- O mestre acompañante deberá ter consigo o seu teléfono móbil para comuni-
carse coa coordinadora Covid. 

- Mentras, a coordinadora do equipo Covid chamará a familia e xestionará o pro-
cedemento. 

- Manterase a ventana aberta durante a estancia. 
- Intentarase manter a distancia de seguridade. 
- Tranquilizarase, primando sempre o trato afectivo necesario. 
- Despois de ser usado,a dirección do centro pechará este espazo e avisará ao 

persoal de limpeza para proceder á súa desinfección. 
- Mentras, sinalizarase a prohibición de paso mediante un cartel visible a todo o 

persoal do centro e deixarase conventilación constante. 
- Abolsa de lixo cos residuos, deberá ser pechada e depositada dentro doutra bol-

sa con peche para ser depositada na fracción resto. 
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5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

EDUCACIÓN INFANTIL:  

4º EI A/ 3 anos A 13 

4º EI B/ 3 anos B 13 

5º EI A/ 4 anos A 21 

5º EI B/ 4 anos B 20 

6º EI A/ 5 anos A 17 

6º EI B/ 5 anos B 19 

Total EI 103 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1ºA 25 

1ºB 25 

2ºA 23 

2ºB 23 

3ºA 24 

3ºB 25 

4ºA 25 

4ºB 24 

5ºA 25 

5ºB 25 

6ºA 17 

6ºB 17 

6ºC 17 

Total EP 295 

Total  398 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

Educación Infantil 8 

Educación Primaria 13 

Especialistas 18 

Total persoal docente 39 

Alumnado en prácticas de Profesorado pendente 

Auxiliar de Conversa 1 

Persoal administrativo 1 
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Persoal conserxería 2 

Persoal coidador 4 

Persoal sanitario 1 

Persoal comedor  8 

Persoal de acollida e almorzo 3 

Persoal limpeza 3 

Total 23 

PERSOAS NO CENTRO 460 

  
 

7. Determinación dos grupos de convivencia estables ou grupos colaborativos 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula Aula 3 anos A 

Nº de alumnado 
asignado 

13 

Nº de profesorado asignado 7 
Nº de grupos colabo-
rativos 

4 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula 

Aula 3 anos B Nº de alumnado 
asignado 

13 Nº de profesorado asignado 7 
+1sanitario 
+1 coidador 

Nº de grupos colabo-
rativos 

4 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula 

Aula 4 anos A Nº de alumnado 
asignado 

21 Nº de profesorado asig-
nado 

7 
+1 coidador 

Nº de grupos colabo-
rativos 

5 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula 

Aula 4 anos B Nº de alumnado 
asignado 

20 Nº de profesorado asig-
nado 

7 
+1 coidador 

Nº de grupos colabo-
rativos 

5 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula 

Aula 5 anos A Nº de alumnado 
asignado 

18 Nº de profesorado asig-
nado 

7 
+1 coidador 

Nº de grupos colabo-
rativos 

4 
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Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula 

Aula 5 anos B Nº de alumnado 
asignado 

20 Nº de profesorado asig-
nado 

7 

Nº de grupos colabo-
rativos 

4 

 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula 
Aula 1ºA Nº de alumnado 

asignado 
25 Nº de profesorado asig-

nado 
8 
+1 coidador 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula 
Aula 1ºB Nº de alumnado 

asignado 
25 Nº de profesorado asig-

nado 
7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula 
Aula 2ºA Nº de alumnado 

asignado 
23 Nº de profesorado asig-

nado 
7 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula 
Aula 2ºB Nº de alumnado 

asignado 
23 Nº de profesorado asig-

nado 
7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula 
Aula 3ºA Nº de alumnado 

asignado 
25 Nº de profesorado asig-

nado 
8 
+1 coidador 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula 
Aula 3ºB Nº de alumnado 

asignado 
25 Nº de profesorado asig-

nado 
7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula 
Aula 4ºA Nº de alumnado 

asignado 
25 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula 
Aula 4ºB Nº de alumnado 

asignado 
24 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula 
Aula 5ºA Nº de alumnado 

asignado 
25 Nº de profesorado asignado 8 
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Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 

Aula 
Aula 5ºB Nº de alumnado 

asignado 
25 Nº de profesorado asignado 8 

+1 coidador 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula 
Aula 6ºA Nº de alumnado 

asignado 
17 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula 
Aula 6ºB Nº de alumnado 

asignado 
17 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo C 

Aula 
Aula de Inglés Nº de alumnado 

asignado 
17 Nº de profesorado asignado 8 

 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

• Todos os grupos de E. Infantil e Primaria terán a consideración, xunto co seu titor/a, de 
GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE). 

• O grupo de 51 alumnos/as de 6º de EP desdóbrarase para establecer tres grupos de 
convivencia estables e así non superar o máximo de 25 alumnos/as. 

• Como GCE, no seu ámbito non se apricarían os criterios de limitación de distancia, 
sempre que se garantise a estanqueidade do grupo en todas as actividades que se rea-
licen dentro do centro(“debe garantirse a estanqueidade do GCE en todas as activi-
dades que se realicen dentro do centro educativo”): acollida e almorzo, entradas e sa-
ídas, desprazamentos, recreos, cambios de aula, comedor e actividades extraescolares.
  

• A dificultade de garantir a estanqueidade do GCE e a incidencia en cada aula de profe-
sorado especialista común a todos os grupos, xustifican que se tomen as seguintes 
medidas: 

- Dentro das aulas aplicarase o criterio de máxima distancia que permita a  aula 
entre postos (primaria) ou entre subgrupos (infantil), e cando menos de 1,20 
metros dende o centro das cadeiras. 

- Fóra das súas aulas manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 
metros nas interaccións con todas as persoas  e non interactuarán con outros 
grupos respectando a organización establecida para entradas, saídas, despra-
zamentos, itinerarios, recreos e baños. 

- Empezaremos o curso mantendo a separación entre GCE nos patios de recreo 
e poderá valorarse ao longo do curso, e según a situación sanitaria, que “Se a 
transmisión é moi baixa (nova normalidade) permitirase que os grupos de 
convivencia estable interaccionen con outros grupos do mesmo curso, sobre 
todo ao aire libre”. De selo caso, esta medida comunicarase oportunamente. 
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OUTRAS MEDIDAS SERÁN AS SEGUINTES: 
 

1. ENQUISA NA CASA DE AUTOAVALIACIÓN DIARIA DE SÍNTOMAS: 
- Cada día, antes de acudir ao centro, os pais/nais/titores legais realizarán unha 

valoración dos síntomas que poidan presentar os seus filllos/as a fin de compro-
bar se estes son compatibles coa Covid-19, empregando a  ENQUISA DE AUTO-
AVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 que se enviará a todas as familias xunto coa 
DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre o seu compromiso de realización, que debe-
rán asinar e enviar ao correo do centro.  
 

- Ante a aparición de, polo menos, un dos síntomas que describe a enquisa de 
autoavaliación, non enviarán ao alumno/a a clase e solicitarán consulta co seu 
médico ou pediatra dentro das seguintes 24 horas e informarán ao equipo Covid 
do centro á maior brevidade posible no teléfono específico 988783091. 
 

- Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, 
pero sí a xustificación por escrito dos/as pais/nais outitores/as legais.  

- As ausencias derivadas desta causa consideraranse sempre xustificadas aos 
efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.  

- A partir do aviso, seguirase o procedemento que consta no Plan de Continxencia 
para a xestión dun brote. 
 

- O NOSO CENTRO ACONSELLA E PREGA MÁXIMA PRECAUCIÓN: 
▪ NON ASISTIR: 

• Se se ten cando menos un dos síntomas da autoenquisa. 

• Se alguna persoa do núcleo familiar está diagnosticada de Covid-
19. 

• Se é contacto estreito dunha persoa diagnosticada. 

• Se unha persoa do núcleo familiar ten síntomas e ata que o re-
sultado da persoa convivinte con síntomas sexa negativo, aínda 
tendo en conta que os "conviventes dunha persoa con síntomas 
compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encon-
tre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que se-
xan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será 
necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir 
tanto á escola como ao seu posto de traballo". 

 
2. ALUMNADO VULNERABLE: 

- Será o médico ou pediatra o que determine a asistencia a clase ou, de ser o ca-
so, a escolarizacion domiciliaria do alumnado que poida ter a condición de vul-
nerable como consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas). 
 
3. DISTANCIA DE SEGURIDADE: 

- “Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de 
alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases nas que non se poida 
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manter a distancia mínima interpersoal”. 
- Os pupitres, terán unha colocación fixa según os modelos que se reflicten no 

apartado 12, con dúas opcións: en filas en Primaria ou en grupos colaborativos 
estables de un máximo de cinco alumnos en Infantil. 

- A posición dos pupitres estará marcada no chan e servirá como referencia para 
manter a distancia de 1,20 metros e para facilitar de novo a colocación. 

- Cada neno/a terá un posto fixo e non poderá sentarse ou empregar o pupitre 
doutro. 

- Cada titor cubrirá no plano da súa aula a posición que ocupa cada alumno e en-
tregarase á coordinadora do equipo Covid o segundo día de clase. 

- Evitaranse os cambios de posto. De necesitar facelos, a titora comunicaraos ao 
equipo Covid, intercambiaranse as mesas o venres e aportarase novo plano coa 
data do cambio.  

- O titor/a terá en conta para a súa ubicación ao alumnado con problemas de mo-
bilidade, atención, visuais ou que poida recibir apoio dentro da aula, así como ao 
alumnado do comedor e da acollida temperá e determinará a mellor configura-
ción da aula. 
 
4. “RUTINA DE ENTRADA”: 

- O alumnado entrará na súa fila mantendo a distancia para evitar aglomera-
cións. 

- Permanecerá coa máscara posta toda a xornada escolar. 
- Colocará a mochila pegada á dereita da súa mesa, colgada no gancho se o 

peso o permite. 
- Colocará a roupa na súa cadeira porque nas perchas non é posible colocala de 

xeito individualizado. 
- Terá na súa mesa un espazo diferenciado para colocar o seu material individual  

(estoxo, botella de xel e material que precise). 
- No caso de empregar mobles casilleiros, evitar as aglomeracións ao coller ou 

deixar o material. 
- Cando todos estén sentados e co material organizado, limpará as mans co xel 

hidroalcohólico da súa mesa e o profesorado preguntará SE o FIXO Á ENTRADA 
DO CENTRO. 

- O mestre da primeira hora aproveitará o tempo inicial para repasar as rutinas 
de entrada (horario escalonado, distanciamento, uso correcto da máscara...)  
e as: 
 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN: 

 
.   USO CORRECTO DA MÁSCARA, xeito de poñela e sácala, e de ser o caso 

de gardala nos momentos da merenda ou comida, así como dos protocolos 
de substitución e lavado. 

.   EVITAR TOCAR os ollos, o nariz e a boca para evitar a transmisión a tra-
vés das mans. 
.   HIXIENE RESPIRATORIA:  
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• Ao tusir ou esbirrar, non retirar a máscara, e cubrirse a 
boca e o nariz co cóbado flexionado. 

• Usar panos refugables para eliminar secrecións respirato-
rias e tiralos tras o seu uso a unha papeleira con bolsa e a 
poder ser con tapa e pedal, facendo unha posterior hi-
xiene de mans. 

 
.   HIXIENE DE MANS: 
Modo correcto de lavar as mans: 
Lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo 
menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 se-
gundos, no seu defecto.  
Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. 
Momentos, cando menos, nos que debe facerse: 
                - entrada e saída do colexio, 
                - saída e volta do recreo, 
                - despois de usar o baño, 
                - ao sair e ao entrar nun cambio de clase, 
                - antes e despois do comedor e 
                - despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de 

panos) 
                - cada vez que se use material compartido. 
Precaucións: 
1. Para o alumnado de 1º e 2º ciclo de Educación Infantil, restrinxirase o 
uso do xel hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros 
tipos de solución xabonosas.  
2. Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa uti-
lización do xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel ade-
cuada ao tamaño da man de cada neno/a, informando aos nenos e nenas 
de que debe ser absorbido antes realizar outras tarefas. 
Nos grupos de idade ata os 7 anos, deberase prestar especial atención por 
parte dos coidadores á aplicación do xel por parte do alumnado. 
.   DISTANCIA FÍSICA recomendada de 1,5 metros fóra das aulas. 
.   VENTILACIÓN DOS ESPAZOS para evitar a transmisión. 

 
6. MEDIDAS DE HIXIENE E DOTACIÓN DE AULA: 
Para o cumplimento destas medidas de prevención, todas as aulas estarán dota-
das con: 

- "PUNTO DE HIXIENE da Dra. Covi"na zona máis próxima á porta de entrada: 
 . Dispensador de xel hidroalcohólico de parede, 
 . Papeleira con tapa e pedal específica para desbotar os productos de 

hixiene, 
. Cartelería para motivar e reforzar a información sobre hixiene e pre-

vención. 
- Panos desbotables. 
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- Spray desinfectante e botella de xel hidroalcohólico a disposición do mestre. 
- Botellade xel hidroalcohólico en cada mesa do alumno, que aportará unha por 

trimestre escolar. 
 

O titor ou titora encargarase de: 
           . instruir no uso responsable deste material,  
           . controlar o uso responsable, 
           . levar conta do consumo e  
           . avisar con tempo á secretaria para a súa reposición. 
 

7. MATERIALPROPIO: 
- O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as.  
- Cada alumno terá na súa mesa un estoxo propio co material de traballo rotulado 

co seu nome. 
- Este estoxo incluirá unha caixa de xiz ou un rotulador de encerado para emprego 

persoal do alumno cando teña que sair ao encerado. 
- Na aula, preferentemente no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como 

casilleiros ou mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado 
para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as.  

- Cando sexa imprescindible empregar material común o alumnado debe hixieni-
zar as mans antes e despois do seu uso. 

- Cada alumno/a deberá traer: 
         . unha botella de xel hidroalcohólico de 500ml. por trimestre, 
         .  unha caixa de panos desbotables  por trimestre,  
         .  unha máscara de reposto, 
         .  un estoxo rotulado co seu nome para poder gardar a máscara se ten que 
quitala (merenda e comedor). 

 

 
DESPRAZAMENTOS NA AULA 

- Evitaranse osdesprazamentos do alumnado na aula. 
- Poderán levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercícios posturais 

que non impliquen moverse do posto escolar. 
- Valorarase a posibilidade de desenvolver exercicios de mindfuldness, ioga, rela-

xación ou escoita musical. 
 
8. CAMBIOS DE CLASE: 

- Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cam-
bios de clase.  

- No caso de ter que trasladarse a outra aula, o profesor/a finalizará a súa clase 5 
minutos antes para organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

- O profesorado de Psicomotricidade, Educación Física, Relixión, Música e AL ou 
PT irá buscar ao alumnado, que xa terá recollido e organizará a saída ordenada e 
contínua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 

- Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando 
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a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumna-
do. 

- Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo antes 
de entrar.  

- Entrarase gardando a distancia e evitando que se formen agrupacións de alum-
nado. 

- Durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou 
mesas e cadeiras.  

- O profesorado especialista que entre na aula do GCE deberá: 
                    . facer unha correcta desinfección de mans usando o dosificador do 

punto de hixiene, 
                    . desinfectar a mesa, a cadeira e o equipo tecnolóxico empregado po-

lo mestre/a anterior e 
                     . ventilar a aula. 

- Non se poderán facer recados polo centro. 
 

9. SUPERFICIES DE USO FRECUENTE:  
- As ventás, portas, persianas, toldos, interruptores, enchufes, ventiladores, 

proxectores de cada aula… serán únicamente manipuladas polo profesorado, 
coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

- Os equipos de traballo do profesorado (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa 
ou material de oficina) deberán ser usados só polo titor da aula e, de non ser po-
sible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso.  
 
10. VENTILACIÓN 

- As aulas ventilaranse polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos 
ao remate de cada xornada, durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 
minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a 
duración destas. 

-  As portas das aulas permanecerán sempre abertas, coas ventás abertas para fa-
vorecer a circulación de aire e especialmente se as ventás se atopan pechadas.  

- As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventila-

ción.  
- O profesorado encargarase de abrir as ventás en cada cambio de clase e de dei-

xalo rexistrado  no anexo “Ventilación da aula”. 
 
11. SUBSTITUCIÓN DO PROFESORADO: 

- Aínda que se retoman as substitucións seguindo os criterios ordinarios, no caso 
de que no grupo de profesorado de garda haxa profesorado que imparta na aula 
a substituir, éste fará preferentemente a substitución, seguindo a orde alfabéti-
ca e o número de substitucións realizadas no caso de haber mais dun mestre 
que cumpra este requisito. 

- Só poderá cubrir as ausencias de profesorado nos grupos estables de conviven-
cia  o profesorado que imparta docencia no grupo estable.  

- No caso de que non esté ningún libre, será liberado por un mestre de garda que 
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imparta clase ao grupo no que esté dando clase nese momento para que 
poidafacer a substitución. 

- De non existir esta posibilidade, fará a substitución o profesorado de PT e AL 
que forme parte do GCE da aula. 

 
12. “RUTINA DE SAÍDA”: 

- O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva velará porque: 
▪ O material esté recollido e desinfectado polo alumnado, extremando a 

orde nas mesas do alumnado e no posto de traballo para que poida rea-
lizarse a limpeza e desinfección establecidas, 

▪ o alumnado esté preparado para saír ordenadamente, 
▪ respectando a distancia de seguridade e 
▪ coa máxima puntualidade no horario establecido pola dirección de xeito 

que se eviten demoras. 
 

É moi importante que todo o profesorado traballe con constancia e rigurosidade estas 
normas durante as primeiras semanas do curso para que se convertan nun hábito de fun-
cionamento. 

 

 
 
 

9. Canle de comunicación  

O profesorado, o persoal non docente e as familias, comunicarán á directora do centro, á mai-
or brevidade posible e por teléfono (para a súamaior rapidez) as ausencias debidas a sintoma-
toloxía compatible coa Covid-19: 

Teléfono:  988783091 (teléfono directo de dirección só para avisos Covid). 
 

 

10. Rexistro de ausencias  

A directora comunicará as ausencias do profesorado á xefa de estudos. 
A xefa de estudos rexistrará as ausencias do profesorado e persoal non docente: 

- No Xade, como é habitual, e 
- No anexo específico elaborado para tal fin: “Rexistro de ausencias Covid: PRO-

FESORADO” ou “Rexistro de ausencias Covid do PERSOAL NON DOCENTE” (Ver 
anexos). 

 
A directora comunicará as ausencias do alumnado ao seu titor ou titora. 

- O titor/a rexistraráas no XADE como falta xustificada, para o que non precisará 
ningún xustificante médico, abondando só co xustificante habitual asinado polos 
pais.  

- A directora rexistrará estas ausencias do alumnado no anexo específico elabora-
do para tal fin: “Rexistro de ausencias Covid: ALUMNADO” (Ver anexo). 
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11. Comunicacións obrigatorias de síntomatoloxía ou de confirmación 

O persoal non docente, o profesorado e o as familias teñen a obriga de comunicar á coordina-
dora Covid do centro (dirección), inmediatamente: 

• a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relaciona-
das na autoenquisa clínica (Anexo I).  

• Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19 

• O resultado do test realizado ao alumnado, profesorado, persoal ou persoa do núcleo 
familiar. 

- A dirección é a encargada de manter a comunicación cos diferentes órganos da Consellería de 
Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas ou co Grupo de Coordinación 
de Seguimento da Pandemia.  
- Empregarse a canle informática denominada “EduCovid”, específica para a comunicación dos 
datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados, que pon a disposición a Conse-
llería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa Consellería de Sanidade. 
-  A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e 
utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positi-
vos confirmados no centro. 
A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de 
datos os seguintes fluxos de información: 

• Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo 
o antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifi-
que o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a re-
compilar a información necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico 
confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de 
seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito edu-
cativo. Poderá facelo a través do número de teléfono específico para educación, habili-
tado de 9 a 22h todos os días da semana e que estará dispoñible en EduCovid na Axu-
da da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

• Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en contacto 
co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de illa-
mento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito 
persoal do caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado 
como estudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado 
o centro, a CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCo-
vid solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo. 

• Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en contacto 
coa CSC a través do número de teléfono dispoñible en EduCovid , na Axuda da aplica-
ción, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

• Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que iden-
tificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para localizar 
ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle que reali-
ce a súa carga en EduCovid. En ningún caso se notificarán contactos estreitos por me-
dios diferentes a EduCovid. 

• O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contac-
tos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de 

contactos” proposta por EduCovid, na que se inclúen compañeiros de clase, de come-
dor, profesorado e outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en 
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conta o previsto no Anexo II. 

 
• Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta 

rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. 
Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser 
acordada co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos es-
treitos á CSC a través da aplicación EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC, 
non se identifiquen contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón “No-
tificar a Sanidade” sen seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do expe-
diente pasará de “Petición de contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspon-
dente traza temporal.  

• No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que 
no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, a CSC pode ve-
rificar esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información ne-
cesaria para facelo, polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte:  

◦ 1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que veri-
fiquen que se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información abondo, 
ou non é posible desbotar a información como resultado dun erro, o Equipo 
Covid cargará o caso en EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso 
aínda non está verificado. 
◦ 2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en 
calquera outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, 
á CSC non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora 
do centro quen adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a 
eles e só a eles). A dirección informará ás persoas afectadas que, conxunta-
mente coa CSC, determinouse que moi probablemente son contactos estreitos 
dun caso confirmado de Covid-19, polo que deben quedarse na casa en coren-
tena.  
◦ 3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe váli-
da. Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para 
que o Equipo Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, 
o centro educativo notificará a listaxe de contactos estreitos a través da apli-
cación e procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos es-
treitos para enquisalos e iniciar o seguimento. 

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da infor-
mación da persoa diagnosticada da Covid. 
- O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades ex-
traescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria.  
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- Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as instru-
cións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das persoas identifi-
cadas como contactos. 
- A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o inte-

rese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con 
consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da Conse-
llería de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento 
do deber de colaboración. 

- O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos 
sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

- Resulta fundamental que os datos de contacto do alumnado e as súas familias e de 
todo o persoal do centro estean actualizados en XADE. 

- A directora e, na súa ausencia, os membros do equipo Covid por orden de asignación, dispo-
rán de: 

• Relación de todo o alumnado e do persoal do centro (agrupado por GRUPOS 
DE CONVIVENCIA ESTABLE e co profesor asignado á mesma ou en contacto co 
alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios nú-
meros de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasla-
dado ás autoridades sanitarias. 

• Planos de situación de todo o alumnado e profesorado nas aulas, incluídos os 
servizos de acollida temperá e comedor. 

• Horarios de todo o alumnado, profesorado e persoal para a súa análise en caso 
de rastrexo de contactos. 

- Unha copia desta información estará custodiada na secretaría do centro para o uso, se fose 
necesario, dos membros do equipo Covid. 

 

 B. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres  

• As aulas teñen 56 m² (parede do encerado= 7mt. / parede das ventanas= 8 mt.) 

• Colocamos os pupitres en 5 filas de 5 pupitres cada fila, no caso de haber 25 

alumnos/as, para poder deixar unha zona de paso lateral entre a porta da aula e 

os armarios e entre os primeiros/as de cada fila e os encerados. 

• Para a aplicación do criterio de medición, a distancia realizarase dende o centro 

das cadeiras e será de 1,20 mt de centro a centro. A distancia a manter será a 

máxima que permita a aula. 

• Para permitir a máxima distancia: 

- Retirarase o mobiliario non indispensable para, en todo caso, garantir 
un mínimo de 1,2 metros. 

- En caso de retirar mobiliario, avisarase á dirección para o seu rexistro e 
localización. 

• A situación dos pupitres marcarase no chan cun vinilo de cor na pata dianteira de-

reita de cada mesa. 
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• Esta disposición respectarase e volverase a ela despois dos momentos nos que ex-

cepcionalmente se traballe en grupos colaborativos. 

• O alumnado ocupará sitios fixos e rexistrarase a súa situación.  

- Só poderá cambiarse por causas moi xustificadas e avisando dos cambios, según 
está recollido na páxina 13: "De necesitar facelos, a titora comunicaraos ao 
equipo Covid, intercambiaranse as mesas o venres e aportarase novo plano coa 
data do cambio".  

1. AULAS DE INFANTIL: 
Nas aulas de Educación Infantil, o profesorado establecerá a disposición das 
mesas por grupos colaborativos e estarán cando menos a 1,5mt. entre eles. 

 

2. AULAS DE 1º e 2º DE PRIMARIA (2 aulas de 25/2 aulas de 23 alumnos/as): 
- En filas mirando cara a mesa da mestra cunha separación de 1,2 metros do 
centro da cadeira dun neno/a con respecto ao centro da cadeira dos que se 
atopen ao seu carón. Tendo en conta a imposibilidade de colocación de 25 me-
sas dobles para uso individual, óptase por unha configuración combinada en-
tre mesas dobles e  pupitres individuais. 
 

3. AULAS DE  3º, 4º e 5º DE PRIMARIA (5 aulas de 25 e 1 de 24 alumnos/as): 
En  filas mirando cara a mesa do mestre/a cunha separación de 1,2 metros do 
centro da cadeira dun neno/a con respecto ao centro da cadeira dos que se 
atopen ao seu carón e á máxima distancia posible con respecto ao centro da 
cadeira do que está diante e de espaldas. 
 

4. AULAS DE 6º DE PRIMARIA (3 aulas de 17 alumnos/as): 
En filas mirando cara a mesa do mestre/a cunha separación de 1,5 metros, xa que 

o número de alumnos permite esta distancia ideal, de centro a centro das cadeiras.  
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13 Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

 
É preciso facer un  desdobre en 6º de Primaria por ter 51 alumnos. 
Créase así unha aula nova, 6ºC, que se ubicará excepcionalmente na aula “BLANCO AMOR” 
unha das aulas habilitadas con equipamento Edixgal; 6ºB ubicarase, tamén excepcionalmente, 
na aula “CONCEPCIÓN ARENAL”  e 5º A ocupará a aula de inglés, que foi dotada por AMTEGA o 
curso pasado con equipamento de aula E-Dixgal: PDI, proxector, punto wi-fi e ordenador de 
aula. 
 
Como novidade, o alumnado de Primaria poderá desprazarse ás aulas de uso común gardando 
todas as medidas que implican o dito desprazamento. Desprazarase a: 

- Aula de música: todos os grupos de Primaria, 
- Aula de audiovisuais: todos os grupos de relixión, 
- Aula de informática: os grupos de 3º e 4º de Primaria, 
- Ximnasio de Arriba: os grupos de 1º, 2º e 3º de Primaria, 
- Ximnasio de Abaixo: os grupos de 3 e 4 anos de Infantil e os grupos de 4º, 5º e 6º 

de Primaria (se as condicións climatolóxicas non permiten o uso do polideporti-
vo), 

- Polideportivo: os grupos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. 
 

UBICACIÓN DO ALUMNADO DE VALORES/RELIXIÓN: 

• Quedará na propia aula o alumnado de alternativa ou Valores. 

• O alumnado de Relixióndesprazarase á aula de audiovisuais.  

• O servizo de limpeza desinfectará a aula despois do seu uso, segundo o horario de cada 
grupo que se lle facilitará. 

• Este sistema non exime da obriga de desinfectar o propio posto e ventilar a aula antes 
de deixala. 
  

• Na AULA DE INFORMÁTICA: 
a) 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB:  

o Establecense postos fixos para cada alumno, que serán os mesmos para todas 
as sesións de Informática (desdobre que se habilitará  para introducir o empre-
go da aula virtual). 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Sempre que sexa posible, según o tempo atmosférico,  a clase desenvolverase ao aire libre no 
patio polideportivo. 
Cando non sexa posible: 

• XIMNASIO DE ARRIBA: 5 anos de E.Infantil e 1º, 2º de Primaria. 

• XIMNASIO DE ABAIXO: 3 e 4 anos de E. Infantil e 3º,4º, 5º e 6º de Primaria. 
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14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais.  

• Con carácter xeral e por motivos de inclusión, o ACNEE formará o grupo de convivencia 
estable coa aula á que pertence. 

• Os apoios de PT faranse na aula ordinaria salvo en casos que esixan a atención especí-
fica no espazo propio de PT. 

• Cando o mestre de PT ou AL teña que apoiar dentro da aula do alumno/a: 
- O mestre de PTevitará cruzarse co resto da clase. 
- O mestre hixienizará as mans ao entrar e sair e tomará todas as demais medidas 

que lle corresponden como especialista. 

• Cando a atención se realice na aula de PT e AL: 
- Contarán coa dotación de material hixiénico igual que as demais aulas,agás o 

dosificador de xel de parede, e terán a maiores unha mampara lixeira portátil. 
- Ventilarase a aula mentres se vai a levar/recoller ao alumnado a súa aula ordina-

ria. 
- Desbótase a posibilidade de instalar nas auliñas equipos de ventilación con fil-

tros HEPA, e óptase pola impartición das sesións nas horas baleiras da aula de 
informática, música, audiovisuais ou ximnasio de arriba, que teñen ventilación 
natural. 

- No caso de que o alumnado non faga uso de pupitres senón doutros elementos 
educativos (colchonetas, elementos de estimulación sensorial, etc) procederá a 
ventilación posterior da sala e limpeza con solución dos virucidas aprobados po-
lo Ministerio das superficies utilizadas. 

- Informarase á persoa limpadora do horario da aula para proceder á antedita 
limpeza. 

- As aulas estarán dotadas de: 

• botella de xel hidroalcohólico, 

• papeleira con tapa e pedal,  

• panos desbotables, 

• limpador desinfectante multiusos de pistola, 

• luvas, 

• pantallas faciais e 

• mamparas lixeiras, fáciles de quitar e poñer según faga falla. 
- Procederase á desinfección da mesa e cadeira tanto de mestre/a como de alum-

no/a en cada cambio de usuario. 
- O alumnado con neaedependiente terá asignado o aseo de minusválidos da 2ª 

planta, situado ao carón de 5 anos A. Poderá optarse polo uso do aseo de mi-
nusválidos da 3ª planta situado a carón de 6ºB no caso de precisar máis espazo 
ou auga quente. 

- Indicaráreselle ao persoal de limpeza o horario de uso para proceder á súa de-
sinfección. 

- O departamento de orientación colaborará co equipo COVID-19 na identificación 
das necesidades de protección e hixiene que este alumnado precise para a súa 
protección e na organización das mesmas. 
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• Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para o 
alumnado mediante a utilización dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comu-
nicación, e das modalidades comunicativas que utilice o alumnado.   

- A tal fin O profesorado de PT/AL adaptará todas as informacións e cartelería re-
ferentes  as medidas de protección e prevención aos diferentes sistemas de co-
municación utilizados co alumnado con NEAEs, fundamentalmente elaborarase-
cartelería con pictogramas. 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

• O despacho de orientación terá a mesma dotación hixiénica que os restantes, tendo a 
maiores unha mampara. 

  

• As medidas de seguridade a adoptar no despacho de Orientación son: 
- Establecer o aforo máximo que permita manter a distancia de seguridade de 1,5 

metros.  
- Na porta do despacho poñerase información visual indicando o aforo máximo e 

as normas de hixiene da dependencia. 
- Non se realizarán reunións no devandito espazo cando se supere o aforo máxi-

mo. Nese caso, buscarase outro espazo do centro. 
- A atención ás familias realizarase por teléfono, videoconferencia ou outros me-

dios non presenciais, agás casos que se consideren necesarios dos que se infor-
mará ao equipo Covid, para levar o rexistro de acceso ao centro. 

- Seguiranse o resto das medidas xerais de protección e prevención. 

 

 

 

15. Titorías coas familias 

• As titoría coas familias seguirán sendo non presenciais: 
- por teléfono (chamada ou videochamada) ou 
- por videoconferencia,  empregando a ferramenta da Consellería (Ciscowebex). 
- Solicitarase cita previa por Abalar Móbil para que cada mestre poida xestionar as 

súas citas. 
- Excepcionalmente solicitarase por teléfono ou a través da axenda do alumno.  

• Poderanse celebrar titorías presenciais en casos excepcionais. 

• Cando a reunión teña que ser presencial realizarase no espazo de acceso á secretaría 
ou na biblioteca do centro, informando ao equipo Covid para levar rexistro de acceso e  
seguindo as medidas de prevención e protección: 

- asistirá preferentemente unha soa persoa, 
- hixienizaranse as mans á chegada e á saída do centro, 
- manterá a distancia de seguridade e 
- empregarase a máscara por parte de mestre e familia. 
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16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro  

• Os avisos e novidades serán transmitidos ás familias a través de: 
- Mensaxería Abalarmóbil e 
- páxina web do centro. 

• Todas as familias teñen a obriga de instalar e ter operativa a aplicación Abalarmóbil 
como medio de comunicación co centro e co seu profesorado xa que a través dela re-
cibirán todas as notas informativas. 

• Todas as familias deben coñecer e acceder á páxina web do centro. 

• A páxina web seguirá sendo o referente para dar a coñecer todas as novidades relacio-
nadas co centro e será o mecanismo de comunicación xeral coas familias, que terán a 
obriga de acceder á súa información cando sexan avisados ou se lles envíe o enlace por 
mensaxería Abalar. 

• Cando unha familia, por causas xustificadas, non poida acceder á mensaxería Abalar ou 
á páxina web do centro, deberá avisar para que poidamos comunicarnos por calquera-
outro medio que lle sexa posible. 

• Para calquera aclaración, dúbida ou solicitude están a disposición das familias os telé-
fonos do centro: 

 TELÉFONOS DO CENTRO 

CONSERXERÍA (Centralita) 988783090 

SECRETARÍA (Trámites administrativos) 988783092 

DIRECCIÓN (Información e avisos Covid-19) 988783091 

COMEDOR (en horario de comedor) 988783094 

 

• A comunicación con outros colectivos farase a través do correo eléctronico e do telé-
fono (outros profesionais relacionados co alumnado, proveedores, comercios, editori-
ais, centros educativos e administración). 

• Só se atenderá presencialmente cando sexa absolutamente necesario. 

• A conserxe levará rexistro de entrada de persoas externas ao persoal do centro: repar-
tidores, obreiros e técnicos, familias, para poder proporcionar a información en caso 
de abrochos (ANEXO: REXISTRO DE ENTRADA DE PERSOAS ALLEAS AO CENTRO). 
 

• PROCEDEMENTOS DE COMUNICACIÓN DAS FAMILIAS CO CENTRO: 
1. FALTA DE ASISTENCIA A CLASES: 

a. Para evitar o papel, as faltas de asistencia xustificaranse preferentemente na 
aplicación Abalar Móbil (titorial no seguinte enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=6cY5JtUURaM&feature=youtu.be) 

i. Entrar no menú FALTAS. 
ii. Seleccionar ASISTENCIA: 

1. Aparecen en verde as faltas xustificadas. 
2. Aparecen en vermello as faltas non xustificadas. 

iii. Premer no debuxo do lapis para poder escribir o motivo da falta. 
iv. Pódese achegar unha foto dun xustificante, de ser necesario. 
v. Premer en aceptar. 

b. As faltas poderán xustificarse, tamén, cando o alumno/a volva a clase con nota 

https://www.youtube.com/watch?v=6cY5JtUURaM&feature=youtu.be
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na axenda do alumno/a ou cubrindo o impreso de xustificación de faltas. 
2. FALTA DE ASISTENCIA AO COMEDOR: 

a. Debe avisarse sempre chamando por teléfono ao centro antes das 9:30h. 
b. O teléfono para os avisos de falta de asistencia ao comedor é 988783092. 
c. Dende infantil e ata 1º de Primaria, as conserxes darán o aviso ás titoras. 
d. A partir de 2º de Primaria, o neno/a será o encargado de dicirllo ao seu titor/a. 
e. Avisos de imprevistos en horario de comedor: 988783092. 

3. RECOLLIDA DO ALUMNADO EN HORARIO ESCOLAR: 
a. De ser posible, é convinte chamar por teléfono con antelación para que a con-

serxe poida avisar ao titor/a e o alumno estar preparado. 
4. PETICIÓN DE TITORÍA: 

a. Solicitarase a través da aplicación Abalar Móbil, no apartado TITORÍA. 
b. Excepcionalmente, solicitarase por teléfono ou a través da axenda do alumno.  

5. AVISOS COVID: 
a. Todas as ausencias relacionadas co Covid deben comunicarse á direccción no 

teléfono exclusivo para esos avisos:  
DIRECCIÓN (Información e avisos Covid-19):  988783091 

6. CIRCULARES: 
o Preferentemente, publicaranse na páxina web e notificaráselle ás familias 

cunha mensaxe Abalarmóbil da dirección do centro. 

7. DOCUMENTOS QUE DEBAN ASINAR AS FAMILIAS: 
o Sempre que sexa posible, como estamos a facer, as familiar descargarán o im-

preso da páxina web, previo aviso Abalarmóbil, escanearano e enviarano ao co-

rreo do centro.  

o Para evitar o inconvinte que supón para algunhas familias que non teñen na ca-

sa os medios de facelo, para evitar o bloqueo do correo do centro e para afo-

rrar o tempo que supón o proceso de descarga e impresión dos documentos, 

poderanse entregar en papel tomando as seguintes medidas: 

i. Empregarase unha bandexa rotulada co nome da aula para o intercam-
bio de documentos. 

ii. As conserxes entregarán as copias na porta da aula, na bandexa, pre-
viamente desinfectada. 

iii. O titor/a hixienizará as mans para o seu reparto. 
iv. Os nenos deberán gardar o papel na axenda ou na mochila. 
v. Cando volva asinado, de selo caso, cada neno/a depositará o seu papel 

na bandexa desinfectada e o titor baixará a bandexa á secretaría. 
vi. En secretaría habilitarase un espazo para cada bandexa, no que quedará 

ata o seguinte uso. 
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17. Uso da máscara no centro 

• O uso da máscara por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas que acce-
dan ao centro educativo é a medida básica de protección individual e colectiva. 

• O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do 
mantemento da distancia interpersoal. 

• O alumnado, o profesorado e o persoal non docente, salvo aquel legalmente exento, 
teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada en todos os espazos do centro 
aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. 

• Recoméndase o uso de máscara ao alumnado de E. Infantil e usarase sempre que sexa 
posible. 

• As familias e as persoas que accedan ao centro terán a obriga de usar máscara. 

• No ámbito da comunidade educativa as máscaras que se utilizarán serán as mesmas 
que no ámbito comunitario. Estas serán as máscaras hixiénicas que cumpran a normas 
UNE 0065 (reutilizables) ou UNE 0064 (desbotables), ou as máscaras cirúrxicas cando 
así se determine. As máscaras hixiénicas deberán cumprir a CSM/115/2021. 

• Será obriga levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico 
para gardala na hora da merenda e no comedor.  

• Non será esixible para o alumnado que presente algún tipo de enfermidade ou dificul-
tade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa si-
tuación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse 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/a ou polos servizos de prevención de riscos, no seu caso, para persoal do-
cente e non docente. 

• Uso da máscara polo alumnado de neae: 
o No caso de non poder facer uso da mesma e sendo inviable intervir e atender a 

este alumnado gardando a distancia de seguridade: 
▪ Empregaranse pantallas e mamparas e intensificaranse a hixiene de 

mans e a ventilación. 
▪ Introducirase como obxectivo dentro do programa de traballo do 

alumno/a o uso e tolerancia progresivo da máscara como barreira de 
defensa contra a Covid-19. 

• Informarase ás familias do uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de 
lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.   

• Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de 
máscaras.  

• Poderá sancionarse coa consideración de condutas leves contrarias á convivencia os 
supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares 
que sexan obrigatorios.  

• Polo que respecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa 
normativa. 
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

• O “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022” será comunicado ao 
persoal do centro e a todas as familias.  

o A Versión do 6 de xullo 2021 deste plan comunicarase ao persoal do centro e 
aos membros do Consello Escolar coa finalidade da súa difusión e coñecemento 
e de recibir as aportacións que o poidan mellorar e enriquecer. 

o Resumos dos diversos aspectos organizativos e das medidas e procedementos 
foron comunicados á comunidade educativa a través da páxina web do centro 
con aviso no Abalarmóbil. 

o A versión íntegra deste plan será publicada na páxina web do centro con aviso 
no Abalarmóbil. 

o As novas versión ou modificacións que poidan producirse por cambios na evo-
lución da pandemia ou lexislativos serán comunicadas polas mesmas vías. 

•  Será remitida tamén a Inspección educativa xunto co resto da documentación corres-
pondente ao inicio de curso.  
 

PROFESORADO: 
- Entregarase copia a cada membro. 
- Explicaranse os puntos precisos no claustro de comezo de curso. 
- Desenvolveranse os aspectos que o precisen nas reunións de coordinación de inicio de curso. 
 
PERSOAL NON DOCENTE: 
- Antes do comezo do curso, trataranse os aspectos específicos con cada colectivo do persoal 
non docente: conserxes, administrativa, persoal de limpeza e persoal de comedor. 
- Adiantaranse resumos explicativos ás coidadoras que non se incorporan ata o inicio do curso 
e tratarase en reunión específica. 
 
FAMILIAS: 
- O presente plan será publicado na páxina web do centro. 
- Enviarase un aviso da súa publicación, co seu correspondente enlace, por Abalar Móbil a to-
das as familias. 
- Entregarase copia á ANPA e aos representantes das familias e do Concello no Consello Esco-
lar. 
 
ALUMNADO: 
- Todo o profesorado colaborará na difusión e explicación das medidas presentes neste proto-
colo. 

 
AUTORIDADES: 
Este plan é un documento público do centro que estará a disposición das autoridades sanitari-
as e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa.  
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C. 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) 

DESINFECCIÓN XERAL DO CENTRO: 

• Antes do inicio do curso, realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do 
mobiliario. 
 
PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN:  

• O centro disporá dun "Protocolo de Limpeza e Desinfección" que responda ás súas ca-
racterísticas e que se engadirá como anexo a este Plan de Adaptación cando sexa pro-
porcionado polo Concello de Ourense e/ou a empresa de limpeza Mantelnor, á cal se 
lle solicitou. 

• Determinará as frecuencias e horas nas que se realizarán todas as tarefas.  

• Obrigará a todo o persoal de limpeza con independencia da súa dependencia orgánica. 
 
TAREFAS: 
A) DURANTE O HORARIO LECTIVO: 
- Limpeza e desinfección de todos os baños cando menos 2 veces ao longo da xornada 
lectiva. 
- Limpeza e desinfección das superficies de uso frecuente das zonas comúns: timbres, 
tiradores, pomos e bordes de todas as portas de entrada, pasamáns en todas as esca-
leiras interiores e exteriores, cháns das entradas e corredores dos itinerarios de entra-
das e saídas, teléfonos da sala de mestres, fotocopiadora, despachos e sala de mestres, 
así como postos de traballo compartido con independencia de que o faga cada usuario 
ao empezar e terminar o seu emprego e outros elementos similares que corresponde-
rá valorar. 
- Desinfección das superficies de uso frecuente, según o horario das as aulas de uso 
común (relixión, música, informática, Pt e AL e ximnasio de abaixo) cando cambie o 
alumnado. 
- Limpeza das papeleiras do patio despois de cada recreo. 
- No caso de que sexa usado o espazo de espera por un alumno/a ou unha persoa tra-
balladora que presente síntomas, illarase o contedor onde se depositen os panos ou 
outros produtos usados por eles colocando a bolsa de lixo nunha segunda bolsa de li-
xo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.  
- Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o illa-
mento preventivo, logo de que marche o alumno/a ou a persoa traballadora. 
 
B)POLA TARDE: 
- Nas aulas propias de cada grupo realizarase  a limpeza unha vez ao día, incluído mobi-
liario (mesas e outras superficies de contacto).  
- Engadirase ao traballo habitual a desinfección específica de mobiliario. 
- Extremarán a limpeza de papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas con tapa) 



 

  

 

Plan de Adaptación á Situación Covid-19 2021-2022                                                                                        Páxina 30 de 77 

de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos e evitarán calquera contacto ac-
cidental cos materiais que conteñen. 
- Extremarán os protocolos de limpeza e desinfección dos espazos usados por diferen-
tes alumnos de xeito consecutivo: espazos de relixión/valores, espazo de informática, 
aulas de PT/AL.   
 
TAREFAS DE VENTILACIÓN: 
- Conserxes: encárganse de ventilar as aulas e espazos do centro cando menos durante 
15 minutos antes e despois da xornada lectiva (apertura de todas as ventanas a partir 
das 8:00h e apartir das 14h). 
- Profesorado: encárgase de ventilar entre clases e durante o recreo a aula ou espazo 
no que esté nesa hora. 

o  5 minutos entre clase e clase, 
o 15 minutos no caso de que vaia estar ocupada por distinto grupo de alumnado, 
o de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante cada clase e  
o a totalidade do recreo. 

- Persoal de limpeza: 
o pola mañá: ventilará baños e corredores, 
o pola tarde: cando as condiciones meteorolóxicas o permitan, manterá as xane-

las abertas o maior tempo posible.   
 

PAUTAS DE VENTILACIÓN 
(Adaptación do Protocolo de Ventilación en centros educativos do 4 de novembro 2020) 

o OBXECTIVO: 
o Renovar o aire interior, potencialmente contaminado, por aire exterior libre de virus. 

o MELLORES  OPCIÓNS POR ORDE: 

1. ACTIVIDADE NO EXTERIOR (incluído o almorzo) 
2. VENTILACIÓN NATURAL 
3. VENTILACIÓN FORZADA 
4. PURIFICACIÓN 

- Cada unha delas só poderán tomarse de non ser posibles as anteriores. 

- As dúas últimas precisan solicitude á X.T., estudo técnico e autorización. 
 

o PAUTAS DE VENTILACIÓN NATURAL: 
o PORTAS DAS AULAS ABERTAS. 

o VENTILACIÓN CRUZADA: PORTAS E VENTÁS ABERTAS EN LADOS OPOSTOS 

o PORTAS E VENTÁS DOS CORREDORES ABERTAS. 

o OBRIGAS DE VENTILACIÓN CRUZADA: 
 

A
U

LA
S 

 INICIO DA XORNADA • 15 minutos antes. 

REMATE DA XORNADA • 15 minutos despois. 

RECREO • Todo o recreo. 

CAMBIOS DE CLASE • 5 minutos. 
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• Sala do Profesorado. 

• Despachos con asistencia de persoas. 

• Conserxería/fotocopiadora. 

• Aulas de AL. 

• Audiovisuais, Informática e Música. 

• Ximnasios. 

• Baños. 

 

• 15minutos 

cada cambio de hora. 

o NO CASO DE TEMPERATURAS INVERNAIS: 

MELLOR OPCIÓN  para equilibrar SEGURIDADE +CONFORT: 

 

 

 

 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza  

- Unha limpadora pola mañá dentro do horario lectivo do centro: 9:30 a 13:30h 
- Tres limpadoras pola tarde: 

• Unha de 14:00 a 22:00h con xornada completa de 8 horas. 

• Unha de 13 a 21hcon xornada completa de 8 horas. 

• Unha de 19 a 22h con xornada de 3 horas. 

 

 

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

- Utilizarán desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera dos 
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 
No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.   
- Logo de cada limpeza, desbotarán de xeito seguro os materiais empregados e os equipos de 
protección usados e despois lavarán e hixienizarán as mans.  
- Cada un/unha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.  
- O uso de luvas non é recomendable en xeral, pero si nas tarefas de limpeza. As luvas serán 
postas, retiradas segundo a instrucións previstas na infografía e refugaranse na fracción resto. 
- Manterán as mesmas medidas de protección individual e colectiva que corresponde a todo o 
persoal do centro. 
- Pola mañá, empregarase cartelería móbil para indicar que o persoal de limpeza está a limpar 
e desinfectar, debendo esperar a que remate para acceder ao baño ou aula. 
 
 
 
  

Abrir parcialmente 

dificulta a renovación do aire e 

baixa máis a temperaura. 

 

- Abrir totalmente todas as ventás 

- 2 a 5 minutos(empregar cronómetro) 
- Cada 15/20 minutos (empregar alarma) 
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

- En cada baño estará colocado de xeito visible un rexistro diario/semanal de control de limpe-
za, con constancia das horas e persoal que o realiza. 

 

 

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

- En cada espazo do centro estará colocado de xeito visible un rexistro diario/semanal de ven-
tilación con constancia de todos os momentos nos que debe realizarse e persoa que o realiza 
(ANEXO: REXISTRO DE VENTILACIÓN DAS AULAS). 

 

  

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e 
pedal), rotulada ou con debuxos alusivos ao seu contido, para desbotar todos aqueles elemen-
tos 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...)  
- Para facilitar a xestión dos residuos das papeleiras específicas empregarase unha bolsa de 
diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. O 
contido destas papeleiras debe depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe 
doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas). 
- Cando deba retirarse o contido da papeleira do espazo de illamento, despois de que a persoa 
que presente síntomas abandoe o centro, esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada 
nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.                                                                                    

 

 

 

D. Material de protección 

 

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

- A secretaria do centro rexistrará e inventariará todo o material de hixiene, protección e sina-
lización con respecto ao Covid-19. 
- Crearase unha partida específica nas contas do centro para que poida ser contabilizado o 
sobrecusto con cargo aos gastos de funcionamento derivados do aprovisionamento de todos 
os materiais precisos: equipos de protección (mamparas, pantallas faciais, máscaras de repos-
to, luvas...), elementos de hixiene (dispensadores de xel e xabón, toalleiros, felpudos desinfec-
tantes e papeleiras de tapa e pedal), materiais de limpeza e desinfección, consumibles hixiéni-
cos (xabón, xel e panos desbotables) e impresión e consumibles de cartelería e sinaléctica 
(ANEXO). 
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26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- O centro realizou unha compra de material de prevención no mes de febreiro 2020 ao inicio 
da situación: 

1. Dotación de todos os baños do centro con: 
✓ dispensador de xabón en espuma, 
✓ cargas de xabón en espuma para catro reposicións, 
✓ toalleiros dispensadores de toallas de papel, 
✓ reposto de toallas de papel para catro reposicións, 
✓ papeleiras con tapa e pedal. 

2. Dotación de dispensadores de parede de xel hidroalcohólico: 
✓ na entrada do centro, 
✓ na entrada da sala de mestres, 
✓ na entrada do comedor, 
✓ na entrada do ximnasio de arriba. 

3. Dotación de botellas de xel hidroalcohólico de 500ml. en todas as aulas e espazos 
do centro, rotuladas co nome da aula ou espazo. 

- Para facer a compra inicial de todo o material para o inicio do curso 2020-2021, fíxose o es-
tudo de prezos e presupostos.  
- Enviouse petición de presupostos a 4 empresas con referencias, estabilidade e proximidade, 
incluíndo aos proveedores habituais do centro e a outros da zona. 
- Cada compra fíxose e farase á empresa que mellor precio ofertou/oferta nun produto con-
creto. 

 

 

 

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

- Realizouse e rexistrouse a dotación dun paquete hixiénico (xel hidroalcohólico, panos des-
botables e solución desinfectante) a todo o persoal do centro antes do inicio do curso lectivo. 
- Levarase conta das peticións de reposión para facer previsión de gasto e reposición. 
- Cada mestre asinará a recepción do material que lle corresponda tanto propio como de au-
la. 
- Cada mestre colaborará na difusión do bo uso e coidado de todo o material. 
- Cada mestre será o encargado de avisar á secretaria do centro ou ao membro do equipo 
Covid correspondente á súa etapa, da necesidade de reposión do subministro de aula (xel e 
panos desbotables). 
- O persoal de limpeza será o encargado de repoñer o subministro dos baños, dando conta do 
mesmo á secretaria. 
- Todo o material está colocado nun espazo centralizado e pechado, baixo a responsabilidade 
da secretaria do centro, que entregará o material á conserxe para o seu reparto. 
- ANEXO: REXISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL. 
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E. Xestión dos brotes 

 

28. Medidas  

Defínese gromo como a aparición súbita da Covid-19 entre o alumnado ou persoal do centro, 

sendo sinónimo de abrocho ou brote. 

A xestión dos brotes desenvolverase en base ao documento técnico elaborado pola Ponen-
cia de Alertas e Plans de Preparación e Resposta: ”Guía de actuación ante la aparición de 
casos de Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de setembro 
polo Ministerio de Sanidade. 

 

• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e persoal do centro que: 
o teñan síntomas compatibles con COVID-19,  
o estén en illamento por diagnóstico de COVID-19,  
o estén en corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa 

con síntomas ou diagnosticada de COVID-19, 
o estén en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 
o Á petición do centro: cando algunha persoa do núcleo familiar sexa sospeitosa 

de padecer a COVID-19, ata que se coñeza o resultado da proba e éste sexa ne-
gativo. Comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 
 

1. Xestión de síntomas: 

• Si presentan síntomas compatibles fóra do centro NON ASISTIRÁN AO CENTRO e: 
o O profesorado e persoal poñerase en contacto co seu centro de saúde e avisará 

a coordinadora do equipo COVID-19. Manterase en illamento ata que os facul-
tativos o valoren. 

o A familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a, para valo-
rar a necesidade de realizar un test diagnóstico de COVID-19. 

 

• Se aparecen síntomas compatibles mentras o alumno se atopa no centro: 
o Levarase ao neno/a a un  espazo separado de uso individual seguindo o proce-

demento descrito no punto 4 deste Plan de Adaptación. 
o Colocaráselle máscara cirúrxica. 
o Contactarase coa familia que deberá presentarse no centro a maior brevidade.  
o Si presenta síntomas graves ou dificultade respiratoria, chamarase ao 061. 
o A familia deberá chamar ao centro de saúde de Atención Primaria para solicitar 

consulta ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguir as súas instrucións. 
 

• O/A traballador que inicie síntomas no centro abandonará o mesmo protexido con 
máscara e pedirá cita telefónica co seu médico de atención primaria. 

 
2. Xestión dos gromos. 

• De confirmarse un caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contac-
tos a través da aplicación “EduCovid” (canle informática habilitada pola Consellería de 
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Educación coas garantías de protección de datos) para a identificación por parte da Au-
toridade Sanitaria.  

 
3. Escenarios no suposto dos gromos  

• A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar: 
o a corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar,  
o o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na 

súa totalidade  

• Considerarase contacto estreito a calquera alumno ou persoal do centro que: 
o compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros,  
o durante máis de 15 minutos, 
o sen utilizar a máscara. 

•  Os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vi-
xentes en cada momento.  

• As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 
días.  

• As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnós-
tico confirmado deberán permanecer en corentena ata que obteñan o resultado ne-
gativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto co caso con-
firmado. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confir-
mado e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. 

• Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de Covid nun prazo non superior a 
48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por Covid-19. 

• O alumnado e persoal que non sexa contacto estreito poderá continuar coa asistencia 
presencial á aula.  

• En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e ni-
veis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corente-
na 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 aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de decla-
ración 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 coren-
tena de 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de 
conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.  

• A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Contin-
xencia que desenvolve as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino 
a distancia.  

  
4. Medidas para o reinico da actividade lectiva presencial  

•  Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educa-
tivo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria pre-
sencial. 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.  
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29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa  

A dirección, como coordinadora do Equipo covid do centro,  é a encargada de manter a comu-
nicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de 
ser o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento 
da Pandemia. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias 
e alumnado. 
A directora, ou na súa ausenciaa xefa de estudos, será a responsable de: 

• Recibir a comunicación de avisos do persoal e das familias. 

• Chamar á familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio. 

• Comunicar as incidencias ás autoridades educativa e sanitaria.  

• Facilitar a información pertinente. 

 

 

F. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes  

- Grupos vulnerables: enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade 
pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en 
fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida   
(IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos. 

- De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 
traballadores vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 
condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protec-
ción de forma rigorosa.  

O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a exis-
tencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir 
informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, se-
guindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención 
de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV2. 

- Se a pesar da avaliación da actividade docente como nivel de risco NR1  (risco similar 

ao risco comunitario) , ANEXO XI, alguén considera necesaria a avaliación da súa saúde 
en relación a Covid-19, debe seguir os seguintes pasos: 

• Cubrir a SOLICITUDE DE CONDICIÓN DE PERSOAL SENSIBLE (ANEXO XII) e dirixilo a di-
rección do centro de forma presencial ou por correo electrónico 
(ceip.aponte.ourense@edu,xunta.gal) , á cal se lle dará rexistro de entrada. 

• A dirección emitirá un informe sobre o seu posto de traballo (ANEXO XIII) e remitirallo 
á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial xunto coa solicitude do intere-
sado. 

• A inspección médica solicitaralle documentación acreditativa ao solicitante. 
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G. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas  

ENTRADAS 

HORA PATIO INFANTIL POLIDEPORTIVO 

8:45 - 6º 

8:50 - 5º 

8:55  2º 4º 

9:00               1º 3º 

9:05 5 ANOS - 

9:10 4 ANOS - 

9:15 3 ANOS - 

SAÍDA AO RECREO 

QUENDA PATIO INFANTIL POLIDEPORTIVO 

1º 

10:50 3 ANOS - 

10:55 4 ANOS 3º 

11:00 5 ANOS 4º 

2º 
11:45 1º 5º 

11:50 2º 6º 

ENTRADA DO RECREO 

QUENDA PATIO INFANTIL POLIDEPORTIVO 

1º 

11:30 3 ANOS 3º 

11:35 4 ANOS 4º 

11:40 5 ANOS - 

2º 
12:20 1º 5º 

12:25 2º 6º 

SAÍDAS 

HORA PATIO INFANTIL POLIDEPORTIVO 

13:40 3 ANOS  

13:45 4 ANOS 6º 

13:50 5 ANOS 5º 

13:55 2º 4º 

14:00 1º 3º 

 
MEDIDAS PARA REGULAR Á ENTRADA: 

Tómanse estas medidas tendo en conta os seguintes criterios: 
- Permitir a entrada do alumnado de Primaria con anterioridade á hora de inicio co fin 

de evitar aglomeracións e unha distribución máis axeitada dos tempos de entrada.  
- Posibilitar en todo momento as medidas de distanciamento de seguridade.  
- Habilitar unha entrada para cada etapa educativa: E.Infantil (con 1º e 2º) e  Primaria. 
- Flexibilizar o horario da última hora lectiva para poder sair con distancia horaria. 
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- Colocar cartelería indicativa, no exterior do centro, de cursos, horarios e zonas de pa-
rada dos acompañantes. 

- A proposta é que o neno/a e o seu familiar acompañante vaian chegando e entrando 
repartidamente e con puntualidade e non permanezan na beirarrúa.   
 

A. ENTRADA DOS MAIORES: 
- Acceso: cancela principal da rúa Xesús Pousa. 
- Colocación da fila: no patio polideportivo. 
- Acceso ao edificio: porta da planta baixa e ESCALEIRA A. 
- HORARIOS: 

- De 8:45h a 8:50h: 6ºA/6ºB/6ºC  (17+17+17 alumnos/as) 
- De 8:50h a 8:55h: 5ºA/5ºB  (25+25 alumnos/as) 
- De 8:55h a 9:00h: 4ºA/4ºB (25+24 alumnos/as) 
- De 9:00h a 9:05h: 3ºA/3ºB (25+25 alumnos/as) 

- O alumnado poderá entrar durante os 5 minutos de marxen horaria, sempre antes da 
hora de entrada do seguinte grupo. 
- Colocaranse, gardando a distancia de seguridade, na zona asignada no patio e subirán 
co/a profesor/a antes da entrada do seguinte grupo. 
- As familias: 

- Non poden entrar no patio do colexio.  
- Situaranse nas zonas de parada asignadas a cada curso para facilitar o re-

parto dos compañantes no espazo do que dispoñemos na beirarrúa, de 
modo que o curso que entra primeiro é o que ten a zona de espera máis 
próxima á porta e así sucesivamente. 

- A porta debe deixarse libre para o paso do alumnado. 
- No caso de que o alumnado de 5º e 6º non veña só ao centro, pedímosvos 

que o acompañe só unha persoa, ao igual que ao resto do alumnado dou-
tros cursos. 

- Non permanecerá na beirarrúa unha vez que entre o neno/a 
 

B. ENTRADA DOS PEQUENOS: 
- Acceso: cancela do parque da urbanización. 
- Colocación da fila: no patio de Infantil. 
- Acceso ao edificio: porta de atrás do edificio e ESCALEIRA B. 
- HORARIOS:  

- De 8:55h a 9:00h: 2ºA/2ºB  
- De 9:00ha 9:05h: 1ºA/1ºB  
- De 9:05h a 9:10h: 5 anos A/5 anos B  
- De 9:10h a 9:15h: 4 anos A/4 anos B  
- De 9:15h a 9:20h: 3 anos A/3 anos B 

- O alumnado poderá entrar durante os 5 minutos de marxen horaria, sempre antes da 
hora de entrada do seguinte grupo. 
- Colocaranse, gardando a distancia de seguridade, na zona asignada no patio e subirán 
co/a profesor/a antes da entrada do seguinte grupo. 
- As familias: 
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- As familias de 1º e 2º non poden entrar no patio do colexio.  
- As familias de Infantil poderán entrar (unha soa persoa por neno/a): 

       - con máscara e gardando a distancia de seguridade, 
       - seguirá o itinerario sinalizado para entrar, 
       - deixará ao neno/a na fila sen pararse e 
       - sairá pola porta do "patio dos coches". 
 

- No parque, situaranse nas zonas de espera asignadas a cada curso para 
facilitar o reparto dos acompañantes no espazo do que dispoñemos, de 
modo que o curso que entra primeiro é o que ten a zona de espera máis 
próxima á porta e así sucesivamente. 

- A porta debe deixarse libre para o paso do alumnado. 
 

(VER ANEXO: PLANO ENTRADAS AO CENTRO) 
 

MEDIDAS PARA REGULAR A SAÍDA: 
C. SAÍDA DOS MAIORES: 

- Baixan pola ESCALEIRA A. 
- Porta de saída: cancela principal da rúa Xesús Pousa. 
- HORARIOS: 

- 13:45h: 6ºA/6ºB/6ºC   
- 13:50h: 5ºA/5ºB   
- 13:55h: 4ºA/4ºB  
- 14:00h: 3ºA/B 

- O alumnado saíra directamente á rúa, non se permite que quede formando agrupa-
cións nos patios ou que xogue nos mesmos. 
-  As familias: 

- Non poden entrar ao patio.  
- Situaranse nas zonas de parada asignadas a cada curso para facilitar o re-

parto dos compañantes no espazo do que dispoñemos na beirarrúa, de 
modo que o curso que sae primeiro é o que ten a zona de espera máis 
próxima á porta e así sucesivamente. 

- A porta debe deixarse libre para o paso do alumnado. 
- No caso de que o alumnado de 5º e 6º non marche só do centro, pedí-

mosvos que o acompañe só unha persoa, ao igual que ao resto do alum-
nado doutros cursos. 

- Non permanecerá na beirarrúa unha vez que saia o neno/a  
 

D. SAÍDA DOS PEQUENOS: 
- Baixan pola escaleira B. 
- Porta de saída: cancela do parque da urbanización. 
- HORARIOS:  

- 13:40h: 3 anos A/3 anos B 
- 13:45h: 4 anos A/ 4 anos B   
- 13:50h: 5 anos A/5 anos B 
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- 13:55h: 2ºA/2ºB 
- 14:00h: 1ºA/1ºB 

 
- O alumnado saíra directamente á rúa, non se permite que quede formando agrupa-
cións nos patios ou que xogue nos mesmos. 
-  As familias: 

- As familias de 1º e 2º non poden entrar ao patio. 
- As familias de Infantil poderán entrar (unha soa persoa por neno/a): 

       - con máscara e gardando a distancia de seguridade, 
       - seguirá o itinerario sinalizado para entrar, 
       - recollerán ao neno/a na fila sen pararse e 
       - sairá pola porta do "patio dos coches". 
 

- No parque, situaranse nas zonas de espera asignadas a cada curso para 
facilitar o reparto dos acompañantes no espazo do que dispoñemos, de 
modo que o curso que entra primeiro é o que ten a zona de espera máis 
próxima á porta e así sucesivamente. 

- A porta debe deixarse libre para o paso do alumnado. 
 

(VER ANEXO: PLANO SAÍDAS DO CENTRO) 
  

PROTOCOLO DÍAS DE CHOIVA 
Cando chove, o alumnado de Primaria, que entra só no centro, poderá traer chuvas-
queiro con capucha ou paraugas identificado cun lazo ou cinta que axude a distinguilo. 
No caso de optar polo paraugas, cando chove o alumnado entrará e manterá o parau-
gas aberto nas filas ata que chegue aos porches de entrada. 
Nos porches de entrada estarán os paraugueiros, un por cada aula, rotulados co nome 
da aula. 
Cada neno/a deixará o paraguas no paraugueiro do seu curso. 
As conserxes ou o persoal de limpeza, desinfectarán os mangos pulverizando desinfec-
tante autorizado. 
Os paraugas volverán collerse á hora da saída. 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA: 
- Según se especifica no punto anterior. 
- Solicitouse ao Concello de Ourense a apertura a distancia do portalón dos coches para evitar 
o contacto reiterado coa pechadura e manilla, que supón a apertura manual. 
- Habiitouse unha porta na cristaleira na aula de convivencia que permite o acceso indepen-
dente ao mostrador da secretaría do centro. 
- Habilitouse a porta de emerxencias do salón de actos como acceso do alumnado de 3º, 4º, 5º 
e 6º usuario da Acollida Temperá e como saída do alumnado de 4º, 5º e 6º usuario do come-
dor escolar. 
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CORREDORES. 
Establécense sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do corredor de forma 
que indiquen a circulación pola dereita e respectando a distancia de seguridade.  
Estará sinalizado con nova cartelería (bandas, frechas e pasos en dúas cores). 
 
ELEVADOR: 
Só poderá ser empregado por persoal ou alumnado acompañado que o precise por motivos 
de mobilidade. 
Deberán usar máscara, sen prexuízo das excepcións reflectidas no punto 17. 

 

33. Cartelería e sinaléctica 

• Haberá cartelería informativa nas entradas vinculada ao procede-
mento de entrada e saída (horarios, zonas e normas). 

• Haberá cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras 
e zonas de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, 
sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene social e individual.   

• Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene indivi-
dual. 

• A cartelería de aula e aseos estará protagonizada pola DOCTORA 
COVI, persoaxe propio que presidirá o "PUNTO DA HIXIENE" no que se 
centralizará a cartelería en cada aula. 

 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

- O centro non ten servizo de transporte escolar. 
- A entrada de vehículos no "patio dos coches" cinguirase ao estabelecido nas Normas de Or-
ganización e Funcionamento do centro, e deberá respectar e permitir a saída das familias de E. 
Infantil polo mesmo. 

 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia   

ENTRADAS E SAÍDAS: 
Profesores de garda precisos para facer efectiva a entrada e saída ao recinto en condicións de 
seguridade no patio de abaixo: 
- 1 permanente na porta de entrada da rúa, 
- 1 mestra/e da primeira hora lectiva que entra coa súa fila, 
- 1 no patio das fontes, 
- 1 na porta de entrada de abaixo e 
- 1 no descansiño do primeiro tramo. 
 
Profesores de garda precisos para facer efectiva a entrada e saída ao recinto en condicións de 
seguridade no patio de infantil: 
- 1 na porta de entrada do parque, 
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- 1 mestra/e da primeira hora lectiva que entra coa súa fila, 
- 1 na porta de entrada de infantil do edificio e 
- 1 ao pé da escaleira de acceso ás aulas de 1º e 2º.. 
 
FUNCIÓNS NA ENTRADA MAIORES: 
 Axudar a manter a distancia de seguridade entre os grupos de convivencia estable (alumnado, profesorado e 
persoal), e entre os nenos e nenas que forman o grupo de convivevencia estable. 

• PORTA ENTRADA RÚA: entrar mantendo a distancia de seguridade. Manter a distancia de seguridade 

entre o profesorado, persoal e alumnado (o profesorado e persoal debe ter una actitude exemplifi-

cante). 

• PATIO DE 3º: verificar que o alumnado acceda ao polideportivo  mantendo a distancia de seguridade. 

• RAMPA (abaixo): verificar que o alumnado non baixe pola rampa ata que remate de entrar o último 

alumno/a da fila anterior, e que o fagan respectando a distancia de seguridade. 

• PORTA ENTRADA (XEL): verificar a hixiene de pés e mans e que accedan as escaleiras mantendo a dis-

tancia de seguridade. 

• DESCANSILLO DA SALA DE MESTRES/AS: verificar que suban con distancia e en voz baixa as escaleiras. 

FUNCIÓNS NA ENTRADA PEQUENOS: 
 Axudar a manter a distancia de seguridade entre os grupos de convivencia estable (alumnado, profesorado e 
persoal), e entre os nenos e nenas que forman o grupo de convivevencia estable. 

• PORTA ENTRADA PARQUE: entrar mantendo a distancia de seguridade. Manter a distancia de seguri-

dade entre o profesorado, persoal e alumnado (o profesorado e persoal debe ter una actitude exem-

plificante). Verificar que baixen pola rampa gardando a distancia, e sen correr. 

• FILAS, profesorado de 1ª hora: verificar que o alumnado permaneza na fila (nos números) en orde, si-

lencio e acceda ao colexio mantendo a distancia de seguridade. 

• PORTA ENTRADA AO COLEXIO (XEL): verificar a hixiene de pés e mans e que accedan ao corredor de 

infantil mantendo a distancia de seguridade e en silencio. 

• AO PÉ DA ESCALEIRA: verificar que suban con distancia e en voz baixa as escaleiras. 

 

 

 

H. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 

Servizo xestionado pola ANPA do centro a través da FAPAOURENSE. 
O protocolo deste servizo elaborado e facilitado por FAPA Ourense e que consta como ANEXO 
segue o protocolo ordinario do centro  co engadido das prevencións en materia de consumo 
de alimentos. 
Autorízase a toma de temperatura ao tratarse do protocolo interno dunha empresa de servizo 
privado. 
Emprega as instalacións do comedor e do salón de actos con autorización de uso solicitada por 
FAPA Ourense e concedida polo CCEE. 
Determínase a distribución e situación do alumnado en función dos GCE e da instalación dos 
mesados correspondentes ao comedor escolar. 
O uso da máscara seguirá o mesmo criterio que o aplicado á xornada lectiva. 



 

  

 

Plan de Adaptación á Situación Covid-19 2021-2022                                                                                        Páxina 43 de 77 

Para poder organizar o servizo débese respectar a estanqueidade dos grupos de convivencia 
estable, que non poden interactuar entre sí e deben manter unha distancia de cando menos 
1,5mt. Esta distancia necesaria e a estanqueidade entre os grupos das 19 aulas do centro (po-
tencialmente usuarias do servizo) é a que determina as vacantes existentes. 
Por tal motivo: 

• Autorízase o uso do espazo de comedor o do espazo do salón de actos para dar cabida 
á demanda das familias, co compromiso da súa limpeza e desinfección para o uso pos-
terior do comedor escolar. 

• Emprégase o timbre wi-fi instalado pola ANPA do centro para poder cumprir a medida 
de que os usuarios sexan recollidos na porta exterior. 

• Habilítanse dous accesos independentes para cada espazo: entrada exterior do come-
dor e porta de emerxencias do salón de actos. 

• A saída dos usuarios de acollida e a súa incorporación ao seu GCE realizarase en fun-
ción de non cruzarse con ningún outro GCE dos que están accedendo ao centro nese 
momento, nin empregar a escaleira interior ocupada durante ese período. A súa in-
corporación realizarase polos patios e/ou pola escaleira principal do edificio. 

 

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

comedor  

• A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto 
do centro educativo, organizadas pola ANPA do centro, está pendente da aprobación 
dun protocolo que se integrará como anexo a este Plan de Adaptación á situación Co-
vid-19 no curso 2021/2022. 

• O protocolo determinará as medidas de prevención e protección fronte á Covid e de-
terminará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. 

• O Plan de Actividades Extraescolares e o Plan de Continxencia, correspondente as di-
tas actividades e elaborado pola ANPA do centro, será revisado polo Consello Escolar 
para a súa aprobación.  

 

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

• As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evi-
tando en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. 

• Excepcionalmente poderán realizarse reunións dos membros da directiva de xeito pre-
sencial, previa comunicación e autorización do centro, que valorará a dispoñibilidade 
de espazo (ximnasio de abaixo), o aforo e o cumprimento das medidas xerais deste 
protocolo. 

• Para a celebración excepcional de Asamblea de renovación poderán solicitar o uso dun 
espazo exterior co cumprimento de todas as medidas de prevención e protección pre-
cisas e marcando un aforo limitado que respecte a distancia de 1,5 mt entre persoas. 

• Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático, como xa se 
fixo no curso pasado. 

• Poderán ser presenciais se se considera preciso e cumprindo as normas de aforo e 
protección e prevención, según a situación sanitaria e as órdenes vixentes. 
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39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Ademáis do reflectido no punto 15, a comunicación coas familias establecese do seguinte xei-
to: 

HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA/DESPACHOS: 
a) SECRETARÍA:  
- 9:30 a 10:55h:  

o Horario de secretaría de atención libre respectando o aforo de 1 usuario de ca-

da vez e esperando na entrada exterior (alto da escaleira) mantendo a distancia 

de seguridade de 1,5 metros que é de obriga en todo o recinto. 

- Fóra deste horario: 

o Só se atenderá con cita previa. 

- Teléfono de secretaría:  

o 988 78 30 92 

 

b) DIRECCIÓN/ XEFATURA DE ESTUDOS/ ORIENTACIÓN: 
 Atención telefónica ou con cita previa nos casos que así o requiran. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

• Como norma xeral, en espera de valorar en cada caso e momento e según a situación 
sanitaria,  o xeito de celebración das celebracións colectivas habituais, os eventos e ce-
lebracións realizaranse, de selo caso, ao aire libre. 

• Non poderán realizarse actividades nas que se mezclen GCE. 

• Poderán ter lugar dun xeito diferente, que poderán propoñer os diferentes equipos 
docentes. 

 
 

I. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas 

• Non temos alumnado transportado en autobuses. 

• Sí son moitos os alumnos/as que chegan ao centro en coche particular. 

• Tentaremos promover o transporte activo á escola: andando ou en bicicleta, propo-
ñendo ao profesorado de Educación Física o deseño e elaboración dunha actividade di-
vulgadora e motivadora sobre os beneficios do mesmo a desenvover en todos os niveis 
do colexio. 
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J. Medidas de uso do comedor 

 

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

 
Para poder cumprir as “Medidas de protección e seguridade: protocolo Covid-19” establecidas 
no punto 1.3 da Instrucción 3/2021 da Secretaría Xeral Técnica sobre o funcionamento de co-
medores escolares de xestión indirecta, e os criterios do protocolo publicado pola Consellería 
na versión do 6 de xullo de 2021, e facer posible que todos os solicitantes admitidos puidesen 
ser atendidos, o comedor escolar organizouse do seguinte xeito: 
 

QUENDA 
HORA de co-

mida 
LUGAR CURSOS 

HORA de 
saída 

• PRIMEIRA 
QUENDA 

13:30 a 
14:15h 

Comedor Educación Infantil 14:30h 

• SEGUNDA 
QUENDA 

14 a 14:45h 
Salón de Ac-
tos 

4º, 5º e 6º de Pri-
maria 

15:00h 

• TERCEIRA 
QUENDA 

14:30 a 
15:15h 

Comedor 
1º, 2º e 3º de Pri-
maria 

15:30h 

 
Coa finalidade de asegurar o servizo de comedor, sempre e cando a situación epidemiolóxica o 
permita e en base as indicacións das autoridades sanitarias, tomamos as seguintes MEDIDAS: 
 

• Repartir o servizo en TRES QUENDAS para permitir o acceso de todos os solicitantes 
que foron admitidos no mes de xullo 2021.  

• Para poder incluir a todos os solicitantes do servizo nestas tres quendas, coa mesma ra-
teo de coidadores e o mesmo tempo de prestación do servizo (dúas horas), faise preci-
so manter as seguintes 
 
MODIFICACIÓNS: 
1. Flexibilizar a última sesión do horario lectivo en Educación Infantil para poder 

iniciar o servizo ás 13:30h. 
2. Reestructurar o horario de prestación do servizo, pasando a ser de 13:30 a 

15:30h, en función do persoal dispoñible para atender aos comensais que a 
Consellería establece en función da rateo vixente en cada quenda e das horas 
de servizo do persoal contratadas pola empresa que presta o servizo. 

3. Establecer a recollida do alumnado ao finalizar a súa quenda de comida para 
poder garantir a atención por grupos de convivencia estables e a súa estanquei-
dade. Deste xeito, só será posible atender casos excepcionais que xustifiquen 
documentalmente a incompatibilidade horaria coa hora de recollida. 

4. Limpar e desinfectar as mesas e cadeiras do recinto do comedor entre a primei-
ra e a terceira quenda ubicadas no mesmo espazo a distintas horas. 

5. Habilitar o salón de actos para a prestación da segunda quenda de servizo em-
pregando o mobiliario non específico do que dispón o centro. 
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6. Organizar o comedor segúnos grupos estables de convivencia de infantil e de 
primaria para poder comer agrupados sen respectar a distancia de 1,5 metros 
entre eles: 

a. En Primaria estarán agrupados por aulas. 
b. En Infantil estarán agrupados por aulas e por subgrupos dentro de 

cada aula. 
7. Separar cada grupo de convivencia estable a 1,5 metros uns de outros, medidos 

de centro a centro das cadeiras. 
8. Asignar postos fixos durante todo o ano como medida de prevención e para fa-

cilitar a localización dos contactos en caso de gromos: 
a. O Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que 

constarán os postos fixos asignados a cada alumno/a para garantir o 
control e seguimento epidemiolóxico.  

b. Levarase control diario da asistencia do alumnado ao comedor co 
mesmo fin. 

9. Organizar a atención, entradas e saídas en función de garantir a estanqueidade 
entre os grupos de convivencia estables: 

a. O persoal coidador estará asignado a grupos de convivencia fixos aos 
que atenderá en todo o proceso dende a súa recollida ata a súa en-
trega. 

b. Os grupos accederán escalonadamentesegún saen das aulas. 
c. Cada grupo de infantil, 1º e 2º de primaria será recollido individual-

mente pola súa monitora correspondente. 
d. Cada grupo será entregado individualmente á saída pola súa monito-

ra correspondente. 
10. Valorarase, en último término, a colocación de mamparas, porque: 

a. O alumnado enfrentado cumpre a distancia de seguridade. 
b. O alumnado acaroado que non a cumpre non queda eficazmente se-

parado pola mampara. 
c. Non se precisan para separar GCE porque se cumple a distancia de 

1,5 m entre os grupos. 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN NO COMEDOR: 

 

  
A. O PERSOAL DE COMEDOR: 

1. Seralle de aplicación todo o previsto CON CARÁCTER XERAL para o persoal do cen-
tro e adquirirá os mesmos compromisos: 

• Realizará a AUTOENQUISA DIARIA DE SÍNTOMAS ANTES DE ASISTIR AO CEN-

TRO (Anexo I: AUTOENQUISA CLÍNICA): 

o Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo me-

nos unha das  relacionadas no anexo I) non acudirán ao centro e in-

mediatamente darán coñecemento á coordinadora COVID (directo-
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ra). 

o Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, 

poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos 

facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou 

proba PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento 

ata coñecer o resultado da proba. 

o Avisará á encargada do comedor e a coordinadora Covid do centro. 

• Usará a MÁSCARA en todo momento e de xeito correcto (será informado do 

xeito de poñela e quitala e do protocolo de substitución e lavado). 

• O uso de luvas non é recomendable de forma xeral, pero si nas tarefas de 

limpeza. 

• Manterá unha distancia interpersonal, con carácter xeral, de polo menos 1,5 

metros nas interaccións co alumnado e co resto do persoal (coa salvedade 

da interacción imprescindible para prestar o servizo). 

• Deberán planificarse as tarefas e procesos de traballo de tal forma que se 

garanta a distancia de seguridade, tendo en conta a situación do resto do 

persoal, a organizaciónda circulación de persoas e a distribución de espazos.  

• Utilizarase sempre a porta do comedor polo ximnasio e a porta principal do 

salón de actos como portas de entrada e a porta exterior do comedor e a 

porta de emerxencias do salón de actos como portas de saída. 

• De non ser posible garantir a distancia, poderá utilizar pantallas faciais que 

facilitará o centro. 

• Evitará tocar os ollos, o nariz e a boca.  

• Realizará unha correcta hixiene respiratoria. 

• Realizará unha correcta hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das 

mans con auga e xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidro-

alcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. O lavado reali-

zarase cando menos  na entrada e saída ao centro, cada vez que se entre e 

se saia do recinto do comedor, en cada cambio de actividade relacionada co 

servizo, antes e despois de ir ao baño, de selo caso e cada vez que se use 

material compartido. 

• Non intervirá en grupos aos que non pertence, salvo necesidade perentoria. 

• Explicará, repasará e insistirá ao alumnado nas medidas de prevención e 

protección canto sexa necesario para a súa comprensión e hábito. 

• Dará exemplo en todo momento de cumprimento das medidas (distancia 

social, hixiene respiratoria, hixiene de mans, uso da máscara e estanqueida-

de de grupos) 

• Fará un uso responsable do material Covid, avisará con antelación da súa 
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necesidade e colaborará no uso responsable por parte do alumnado. 

• Manterá a confidencialidade sobre os datos que atinxen á saúde dos usua-

rios, salvo aviso de corentena por parte da autoridade sanitaria. 

• No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun usuario du-

rante o servizo de comedor, informará á dirección do centro e contactará 

coa súa familia que deberá presentarse no servizo o antes posible. 

• Illarase ao menor no espazo destinado polo centro para tal fin. 

2. Cumplirá coas MEDIDAS ESPECÍFICAS para o comedor escolar: 

• Asegurará a estanqueidade entre os grupos de convivencia estable (usuarios 

da mesma aula) mantendo en toda ocasión a distancia de seguridade entre 

eles. 

• Os menús serán empratados na zona de servizo establecida á maior distan-

cia posible entre os grupos e servidos na mesa pola monitora do grupo. 

• Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumna-

do.  

• A auga poderá servirse nunha soa xarra, pero deberá servila sempre unha 

mesma persoa. 

• Non se poñerán na mesa utensilios de uso común, como aceiteiras e vina-

greiras, cestos de pan para a mesa, fruteiros, etc... 

• Velará en todo momento polo mantemento do distanciamento entre gru-

pos: entrada, saída, desprazamentos, lavado de mans, tempo de espera da 

terceira quenda... 

• Ventilará o comedor con ventilación cruzada un mínimo de 15 minutosan-

tes e 15 minutos despois de cada quenda. 

• As portas permanecerán abertas. 

• Se as circunstancias meteorolóxicas o permiten manterase unha mínima 

ventilación cruzada durante todo o servizo. 

3. Nos PROTOCOLOS DE HIXIENE E LIMPEZAseguirase o previsto con carácter xeral 
para os establecementos de hostalaría e restaura-
ción:https://www.turismo.gal/osdam/filestore/2/0/1/7/0_304096095daf751/2017
0_d54a8d1bf8865a7.pdf 
A saber: 
- Asegurar a reposición do xel hidroalcohólico  á entrada e saída do comedor, 

e de xabón, papel  e toallas desbotables nos baños. 
- Baleirar con seguridade as papeleiras con tapa e pedal substituíndo a bolsa 

de ser necesario cando estén cheas. 
- Dispoñer de produtos para a limpeza e desinfección (deterxente habitual, li-

xivia ou outros produtos autorizados polo Ministerio de Sanidade).  
- Solicitar da empresa o material suficiente para a hixiene, limpeza e desinfec-

ción.  

https://www.turismo.gal/osdam/filestore/2/0/1/7/0_304096095daf751/20170_d54a8d1bf8865a7.pdf
https://www.turismo.gal/osdam/filestore/2/0/1/7/0_304096095daf751/20170_d54a8d1bf8865a7.pdf
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- Limpar e desinfectar o local e as superficies que se tocan con máis frecuen-
cia (mesados, tiradores de portas, aseos, etc.).  

- Utilizarar produtos recomendados e autorizados polas autoridades sanita-
rias e en condicións de seguridade segundo as indicacións do fabricante.  

- Manter hixienizadas en todo momento as baetas e estropallos e cambialas 
periódicamente.  

- Evitar o uso de trapos utilizando en todo caso papel dun só uso ou baetas 
desbotables. Orolo de papel dun só uso estará colocado no porta-rolos. 

- Identificar os útiles de limpeza e illalos para garantir que non se produza 
contaminación cruzada.  

- Garantir que o proceso de desinfección da vaixela e cubertos é realizado a 
temperaturas superiores a 60 ºC (lavalouzas).  

- Limpar as papeleiras polo menos unha vez ao día.  
- Reforzar as medidas de limpeza e desinfección dos aseos, garantindo, sem-

pre, o estado de salubridade e hixiene destes.  
- Utilizar o uniforme só durante a xornada laboral e lavalo a >60 ºC. 
- Lavar e desinfectar todo o enxoval, electrodomésticos e utensilios que se 

utilicen no proceso de servizo dos menús.  
 

B. O ALUMNADO: 
1. Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento específi-

co da alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o período 
entre os distintos pratos. 

2. Será obriga do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio, 
así como un estoxo baleiro para gardala no momento de comer. 

3. O alumnado só poderá falar nos momentos nos que esté coa máscara  posta e non 
cando a quite para comer. Explicaránselle as razóns desta medida para contar coa 
súa comprensión e colaboración. 

4. Antes de acceder ao comedor, o alumnado, mantendo o grupo de convivencia es-
table, deberá ir ao baño para realizar a hixiene de mans. O aforo máximo do vestia-
rio para este menester será de dous nenos/as pertencentes ao mesmo grupo de 
convivencia estable e ocupando cada un deles o lavamáns de cada extremo. 

5. Mentras, o resto do grupo deberá esperar ao longo da parede do ximnasio, gardan-
do a distancia de seguridade. 

6. Abriranse as dúas portas do ximnasio neste momento. 
7. Colocará as súas pertenzas na súa cadeira e non empregará os percheiros e vestia-

rios para tal fin. 
8. O alumnado de 5º e 6º de Primaria colocará o seu portátil na bandexa da mesa co-

rrespondente ao seu asiento, e collerao no momento de levantarse para sair ordea-
damente e marchar. 

9. O centro manterá a dotación de xabón e papel para secar as mans nos aseos, así 
como dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada e a saída do comedor e do sa-
lón de actos. 

10. O aforo máximo no baño, de nenas, de nenos ou o de dentro do comedor, será du-
nha persoa 
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11. Queda eliminada a opción de cepillado dos dentes voluntario, que deberá adiarse á 
chegada ao fogar. 

12. Cando remate a comida, o alumnado sairá por orden segundo están sentados nas 
cadeiras e según á proximidade á porta de saída, para evitar cruzamentos, saíndo 
antes o grupo máis próximo á porta, acompañado da súa monitora, hixienizará as 
mans co xel hidroalcohólico da saída e gardando a distancia de seguridade, fará fila 
para ser entregado na porta exterior. 

13. O seguinte grupo estará preparado para sair e así sucesivamente. 
 

MEDIDAS PARA REGULAR Á SAÍDA: 

 

 Poderá variar en función do número de alumnos entregados en cada grupo-aula. 
 

SAÍDA DO COMEDOR 

QUENDA 
ORDEN DE SAÍ-

DA 
HORA DE 

SAÍDA 
LUGAR  

1ª QUENDA 
(INFANTIL) 

5 anos A 
5 anos B 
4 anos A 

2:30h  
PAIS:beirarrúa Xesús Pousa 
- GRUPOS A: da cancela principal ha-
cia o parque. 
- GRUPOS B: da cancela principal hacia 
á rotonda. 
Para evitar aglomeracións: 

• Respectar a colocación de A e B. 

• Manter a distancia de segurida-
de. 

• Deixar a porta libre para o paso 
do alumnado. 

• Respectar a secuencia de saída. 

• Non permanecer nabeirarrúau-
nha vez que saia o neno/a. 

• Autorizar a saída sós do alumna-
do de 5º e 6º sempre que sexa 
posible. 

 

4 anos B 
3 anos B 
3 anos A 

2:35h 

2ª QUENDA 
(4º/5º/6º) 

4ºA 
4º B 

3:00h 

5º A  
5º B 

3:05h 

6º A 
6º B 
6º C 

3:10h 

3ª QUENDA 
(1º/2º/3º) 

3º B 
3º A 

3:30h 

2º B 
2º A 

3:35h 

1º B 
1º A 

CONCILIACIÓN E 
IRMÁNS 

3:40h 

PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN: 
1. Só será posible atender casos excepcionais que xustifiquen documentalmente a 

incompatibilidade horaria de pai e nai coa hora de recollida. 
2. Recolleranse ao finalizar a quenda de saída que corresponda. 

IRMÁNS CON DIFERENTE HORA DE SAÍDA: 
Sair por grupos de convivencia estables para garantir a estanqueidade dos mesmos é a razón 
sanitaria que nos obriga á recollida de cada quenda de seis aulas por separado.  



 

  

 

Plan de Adaptación á Situación Covid-19 2021-2022                                                                                        Páxina 51 de 77 

As posibilidades de atención con garantía de estanqueidade, en canto a espazo e monitores 
correspondentes aos seis grupos de convivencia estables que configuran cada quenda, simul-
táneamente á atención de outros dous comedores, así como a organización da entrega sen 
que se mesture o alumnado pertencente a diferentes grupos, fan imposible ofrecer a posibili-
dade de recollida simultánea de todos os irmáns. 
 
Por estos motivos, que se resumen en garantir a seguridade do alumnado co cumprimento das 
medidas preventivas de estanqueidade dos GCE, só se organizará a recollida simultánea dos 
irmáns que respondan aos seguintes casos: 
- problemas de incompatibilidade horaria debidamente acreditados ou 
- distancia ao centro do domicilio familiar, que obrigue á espera no mesmo. 
 

1. No caso de alumnos/as de 4º/5º/6º, que teñen que esperar por irmáns de 1º/2º/3º, 
poden: 

a. Ser autorizados a sairsós (5º e 6º) e prégase que así o fagades ou 
b. Esperar no seu posto no salón de actos ata a saída do pequeno. 

2. No caso de alumnos de Infantil que teñan que esperar por irmáns maiores ou media-
nos, debe comunicarse e acreditarse na dirección do centro, de non telo feito xa, para 
poder organizar a saída. 

 
VIXENCIA: 
Este borrador do protocolo de actuación está sometido a posibles cambios debidos a: 
- cambios na situación epidemiolóxica, 
- cambios na normativa aplicable da Consellería de Educación e da Consellería de Sanidade, 
- revisións de mellora en función do funcionamento do mesmo e 
- propostas e modificacións por parte do Consello Escolar do centro. 

 

 

43. Persoal colaborador  

Tendo en conta o número de alumnos en cada quenda, o persoal colaborador quedará repar-
tido do seguinte xeito: 
- 1ª Quenda: 3 monitoras para atender 6 grupos de convivencia estables, cumprindo a rateo 
de infantil dunha monitora por cada 15 nenos/as. 
- 2ª Quenda (4º, 5º e 6º de Primaria): 2 monitoras para atender 7 GCE, cumprindo a rateo du-
nha monitora por cada 30 alumnos/as. 
- 3ª Quenda (1º, 2º e 3º de Primaria): 3 monitoras para atender 6 GCE, cumprindo a rateo du-
nha monitora por cada 30 alumnos/as. 
 - O número de monitoras estará suxeito á revisión de número de usuarios que realiza a 
Consellería nos meses de outubro e febreiro. 

 

 

44. Persoal de cociña  

No comedor de xestión indirecta non existe persoal de cociña. 
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K. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  

• Na aulas de relixión, música, informática e nos ximnasios extremaranse os protocolos 
de limpeza por tratarse de aulas de uso compartido.  

• Tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.  

• O material que sexa compartido debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e 
unha vez terminada a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten 
a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. 

• En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 
grupos e minimizando o contacto con materiais. 

• Cando se compartan materiais procurarase a súa limpeza e desinfección despois do 
seu uso ou a realización de hixiene de mans.  

46. Cambios de clase  

• Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de 
clase.  

• No caso de ter que trasladarse a outra aula, o profesor anterior finalizará a súa clase 5 
minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado: 

o O alumnado hixienizará as mans antes de sair. 
o A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de segurida-

de.  
o Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando 

a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de 
alumnado. 

o Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o 
grupo anterior antes de entrar.  

o Entrarase gardando a distancia. 
o Realizarase hixiene de mans á entrada da nova aula. 
o A nova aula deberá estar ventilada. 
o O alumnado entrante hixienizará o seu pupitre ou mesa e cadeira.  

 

47. Educación física  

- O uso da máscara será obrigatorio nos dous ximnasios, tanto o de arriba como o de abaixo. 
- Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios 
alumnos. 
- Non se usarán os materiais de superficies porosas que sexan difíciles de desinfectar. 
- Preferentamente, deberanse limpar e desinfectar despois do seu uso ou, no seu defecto, 
realizarase hixiene de mans por parte do alumnado. 
- Terase especial coidado na ventilación do ximnasio de abaixo, posibilitando un mecanismo 
de apertura dos ventanais altos que teñen difícil acceso. 
- Manterase aberta a porta de acceso ao patio de luces interior para mellorar a ventilación do 
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ximnasio de abaixo. 
- Todo o alumnado contará entre os seus materiais de uso propio cunha bolsa, mochila lixeira 
ou riñoneira que levará sempre á clase de EF cunha botella de auga, un estoxo vacío para gar-
dar a máscara e o xel hidroalcólico en tamaño pequeno e manexable. e panos desbotables. 
- Establecerase o lugar de colocación da bolsa, de xeito que non se toquen unhas con outras. 
ou ben valorarase a posibilidade de levala posta durante a práctica. 
- Beberán auga da botella propia e non poderán beber no baño nin nas fontes, que estarán 
pechadas. 
- Os 25 círculos no chan do patio polideportivo, a dous metros entre sí, empregaranse para a 
colocación do alumnado en actividades sen desprazamento e actividades diversas. 
- Ante a imposibilidade de actividade ao aire libre ou ocupación dos ximnasios interiores, po-
derase desenvolver unha clase teórica na aula ordinaria. 
- Para o desprazamento do material imprescindible e os materiais de limpeza e desinfección 
que se precisan para a desinfección despois do uso, habilitarase un carro con rodas. 
- Será obriga do mestre de Educación Física recoller e volver con tempo á aula para non cru-
zarse con outros grupos de convivencia no horario de saída ao recreo ou de saída do centro. 

 

48. Música 

- A materia de música levarase a cabo na aula de música.  
- O uso da máscara será obrigatorio.  
- Ventilarase a aula antes e despois e, se o tempo o permite, toda a hora.  
- Cada alumno traerá o seu material marcado co nome (libro, libreta, frauta, de selo ca-

so...) 
- É obrigatorio traer: 

o En 1º e 2º curso  o libro de música; 
o 3º e 4º curso libro e frauta e  
o 5º e 6º curso libreta de música combi  e frauta. 

- A frauta deberá traerse precintada con cello ou similar para evitar o soplo. 
- As clases serán teóricas-practicas (explicación do mestre e realización dos exercicios 

relacionados), práctica de exercicios de percusión corporal , acompañamentos con  
pequenos instrumentos musicais da aula/obxectos alternativos que poidan ter os pro-
pios nenos e traballar individualmente (lapis, pauciños chinos ....) e  práctica da dixita-
ción coa frauta. 

- Desinfectarase o material empregado polo mestre antes e despois de cada clase (me-
sa, cadeira, ordenador e instrumentos musicais da aula que fosen empregados...) 

- A partir de 3º curso o alumnado ten como contido a práctica da frauta doce. 
- Debido á situación actual, a práctica da frauta levarase a cabo só nos cursos de 5º e 

6º. No caso de melloría na situación, extenderase esta práctica aos cursos de 3º e 4º. 
- Para elo, e tendo en conta que o protocolo sinala que non se pode tocar instrumentos 

de vento a non ser que haxa unha distancia de 3 metros, dita práctica  a realizaremos 
da seguinte forma: na aula practicaremos a dixitación das notas a traballar, coa boqui-
lla da frauta precintada e sempre coa máscara posta, non podendo apoiar a frauta na 
máscara para cumprir co uso correcto da mesma que indica que non debe tocarse, 
apoiando a boquilla no peito. O sopro practicarase exclusivamente na casa coa conse-
guinte gravación podendo haber a posibilidade ben de mandala vía aula virtual do co-
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lexio ou espazo e-edixgal (para 5º e 6º curso). 
- No caso de bo tempo e patio dispoñible, poderá practicarse ao aire libre un exercicio 

de danza, canto ou interpretación con instrumentos de vento (especialmente coa 
frauta), que requiren unha distancia interpersoal de 3 metros.  

- Poderán, en último lugar, realizarse no ximnasio, gardando a distancia de 3 metros 
(grupo reducido) e unha axeitada ventilación dos espazos. 

 

  

49. Biblioteca  

- A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas públi-
cas, pero tendo en conta as medidas da nosa biblioteca. 
- A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acce-
so á biblioteca. 
- O equipo de Biblioteca seguirá traballando e propoñendo actividades, tendo en conta as liñas 
prioritarias de actuación que se propuxeron, pero modificándoas para poder respectar as me-
didas de prevención e protección que rexen neste momento. 
- Potenciarase a difusión e emprego do BLOG DA BIBLIOTECA para propoñer, desenvolver e 
divulgar as actividades a realizar. 
- A biblioteca contará coa dotación que corresponde a todas as aulas: xel hidroalcohólico, pa-
nos desbotables, papeleira con tapa e pedal e solución desinfectante. 
- Deseñarase cartelería propia en relación coas medidas e procedementos na que se inclúa a 
mascota Pontiña. 
- O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden 
ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dis-
poñibles. 
- O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 
- Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 
- O préstamo de libros ou outro material realizarase do xeito habitual pero: 

• Cada aula baixará á biblioteca en semanas alternas. 
• Cada aula fará para baixar ao préstamo tantos subgrupos como sexa preciso para 

cumprir co aforo, tendo en conta o tamaño da nosa biblioteca. 
- Aplícanse na bibloteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias: uso 
da máscara, distancia de seguridade durante a estancia e consulta, hixenización de mans e 
material compartido, ventilación cruzada, orden nos estantes ou no posto posto para a súa 
desinfección, dotación do material de hixiene preciso.  
 

• Outro emprego do espazo da biblioteca: 
- A área de Atención Educativa en educación infantil,sempre que o número de integrantes do 
grupo respecte o aforo establecido, poderá impartirse na biblioteca facendo uso dela con ob-
xectivos específicos de biblioteca, respectando as medidas de prevención e protección: aforo, 
distancia de seguridade, máscara, hixiene respiratoria e de mans e protocolo de manipulación 
dos fondos. 
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50. Aseos 

- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 
- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados 
nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados.  
- A limitación de aforo para os baños será  un usuario, e para controlalo haberá un sistema de 
“semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non.  
- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 
- O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado únicamen-
te poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. Darase aviso ao persoal de 
limpeza para que procedan á súa desinfección unha vez empregado. 
- Cando sexa preciso cambiar a muda dun neno/a que non controlou esfínteres: 

• Avisarase á conserxe, que será a encargada de chamar á familia,  

• Avisará as catro aulas usuarias do baño de que non poderá usarse ata novo aviso. 

• Acompañará ao adulto que ven facer a muda e permanecerá na porta do baño ata que 
remate, para evitar a entrada doutro neno/a. 

• Darase aviso ao persoal de limpeza para que procedan á súa desinfección unha vez 
rematado. 

- No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao 
alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 

 

  

L. Medidas especiais para os recreos 

 

51. Horarios e espazos 

• Empezaremos o curso mantendo a separación entre GCE nos patios de recreo, que 
poderá ser valorada ao longo do curso según a situación sanitaria.   

• A posibilidade de interacción entre o alumnado do mesmo nivel nos patios só poderá 
darse na situación de “nova normalidade”, determinada polas autoridades, e cando o 
índice de contaxios sexa moi baixo. 

• De selo caso, esta medida comunicarase oportunamente. 
 

• Co fin de garantir a estanqueidade dos grupos de convivencia estable, diminuir a rateo 
do alumnado nos patios e minimizar concentracións elevadas de alumnado en corre-
dores e escaleiras, manteranse as seguintes  

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DO RECREO: 
o Haberá dous períodos de recreo: 

- De 11:00 a 11:30h 
- De 11:50 a 12:20h 

o Empregaranse o patio de infantil e o patio polideportivo simultáneamente en 
ambos períodos. 

o Sinalizarase un espazo  de dous metros entre cada GCE. 
o Sinalizarase unha franxa de dous metros  no acceso ao patio e aos baños. 
 



 

  

 

Plan de Adaptación á Situación Covid-19 2021-2022                                                                                        Páxina 56 de 77 

 
PATIOS E HORARIOS DE RECREO: 
 

 
RECREOS 

HORA LUGAR CURSO 
Hora de 

saída 
Hora de 
entrada 

Tempo de 
recreo 

11:00/11:30H 

Patio de Infantil 

3 ANOS 10:50 11:30 

40 min. 4 ANOS 10:55 11:35 

5 ANOS 11:00 11:40 

Polideportivo 
3º 10:55 11:30 

35 min. 

4º 11:00 11:35 

11:50/12:20 

Patio de Infantil 
1º 11:45 12:20 

2º 11:50 12:25 

Polideportivo 
5º 11:45 12:20 

6º 11:50 12:25 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DO ESPAZO: 
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- MERENDA: 

• A merenda realizarase nas aulas ata 2º de Primaria e nos patios a partir de 3º.  

• A merenda nas aulas cumplirá as seguintes medidas: 
o A aula permanecerá con ventilación cruzada durante todo o período da merenda. 
o O alumnado comerá no seu sitio. 
o As merendas deberán ser as axeitadas para poder terminalas no tempo de seguri-

dade: máximo de 15 minutos (estar sen máscara, a menos de 2 metros de distancia 
máis de 15 minutos supón ser contacto estreito en caso de darse un positivo na au-
la). 

o Procurarase que non se fale mentras se está sen máscara, empregando a PDI como 
elemento motivador para centrar a atención. 

• A merenda nos patios cumplirá as seguintes medidas: 
o O alumnado ubicarase no patio a unha distancia de 2 mt cada un. 
o Só cando esté sentado ou ben no sitio asignado, sacará a máscara e poñeraa no 

estoxo. 
o Os titores explicaranllo e lembraranllo aos nenos antes de sair e o profesorado de 

patio controlará que así se faga. 
o O alumnado sairá ao patio cunha bolsiña tipo mochila de por na espalda (como a 

do Día do Deporte) ou cunha riñoneira, que lles permita ter o estoxo, a botella de 
auga e a merenda con eles, sempre con eles, sen deixalo no chan nin en ningún 
outro sitio (alféizar, portería...) e poder xogar coas mans libres.  
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PAPELEIRAS: 
o En cada zona de patio terán acceso a unha papeleira. 
 

TIMBRES: 
o Sonarán os timbres do recreo oficial: 11:00 a 11:30 e 11:50 e 12:20h. 
o Marcan a entrada do profesorado que fai turno de recreo. 
o O profesorado que está no patio previamente porque lle tocou baixar ás filas na 

súa hora de clase, NON pode marcharse ata que no seu patio estén todos os 
mestres de garda.  

 

RUTINA DE IR AO RECREO: 
o Durante o primeiro mes, e ata que sexa preciso, incorporaremos a "RUTINA DE IR 

AO RECREO", todos os días antes de saír ao mesmo, na que repasaremos a 
PAUTAS DE RECREO: 
1. Coller a bolsiña-mochila de tela con todo o necesario dentro. 
2. Na orde establecida, hixienizará as mans e sairá ao corredor polo seu itinerario. 
3. O primeiro para na porta de saída ao patio, ou na beira da escaleira antes de 

empezar a baixar, na que esperará ata que esté colocada toda a fila e o profesor 
chegue onda él para poñerse diante coa fila. 

4. Explicarase como se fai a merenda, sentados a distancia. 
5. Explicarase o límite de aforo do baño: só un no baño.  
6. No patio polideportivo irase ao baño saíndo pola escaleira de baixada, para 

poder ver se no cadro laranxa fosforito diante da porta de entrada non hai 
ninguén esperando (vese dende as escaleiras).  

7. Explicarase donde tirar os restos de merenda, na súa zona. 
8. Explicar horario e qué significan os timbres:  

- 1º timbre: entrada dos profes do turno de recreo. 
- 2º timbre: facer filas o primeiro nivel en regresar á aula. 

9. A partir deste primeiro grupo non soarán máis timbres. Valoraremos poñer un 
reloxo de exterior, grande, visible dende todo o patio, xunto á porta do 
itinerario de volta ás aulas, mentras tanto o profesorado estará pendente da 
hora para subir cada 5 minutos. 
 

QUE PODEN FACER OS NENOS E NENAS NO RECREO?: 

• No mes de setembro, elaborarase un plan específico e consensuado polo profesora-
do, a aplicar en todos os cursos,  para os xogos e actividades a realizar no tempo de 
recreo. 

• Comunicarase ao alumnado e irase valorando e adaptando según o resultado. 
- No patio de infantil, poderá usarse o mobiliario, casiñas e columpios. 
- Poderán usarse obxectos de xogo de uso individual. 
- Evitarase o uso de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos. 
- No caso de usalos, será responsabilidade do mestre a desinfección 

previa e posterior ao seu uso ou verificar a inmediata hixiene de mans 
previa e posterior. 

• Non se poderá celebrar cumpleanos con alimentos procedentes das casas. 
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52. Profesorado de vixilancia  

- No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado. 
RECREOS: 

Os mestres de cada quenda de recreo, tanto de Infantil como de Primaria, responden á ratio 
establecida máis un de reforzo en cada quenda. 

- Recreo de Infantil: 6 mestres cada día. 
- Recreo de 1º e 2º: 3 mestres cada día. 
- Recreo de 3º e 4º: 3 mestres cada día. 
- Recreo de 5º e 6º: 3 mestres cada día. 

- 9 mestres/as diarios en primaria. 
- 6 mestres/as diarios en  Infantil. 
Estarán asignados a cada aula según a súa pertenza ou vencellamento coa mesma. 

 

 

M. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous 
primeiros cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía nas aulas e uso de baños  

A situación de pandemia condicionará de novo a nosa forma de traballar en Educación Infantil. 
As  pautas a adoptar, determinadas polas medidas de seguridade sanitaria, non farán renun-
ciar a achegarnos ao noso alumnado emocionalmente por medio da creatividade, as caricias 
verbais, a empatía, a mirada… 
 

• O alumnado da aula considérarase un grupo de convivencia estable. 

• Sentarase en subgrupos, chamados grupos colaborativos, en mesas cun máximo de 5 
nenos/as. 

• Os subgrupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros entre as mesas ou o 
máis que sexa posible respecto dos restantes grupos.                                         

• Estarán sentados en sitios fixos e para a súa colocación terase en conta a asistencia á 
acollida e almorzo e ao comedor escolar, e a necesidade de mestre de apoio dentro da 
aula que poida sentarse ao seu carón. 

• Usarase a máscara en todo momento dentro da aula, agás no momento da merenda, 
que a gardarán no estoxo que diariamente traerán das súas casas.  

• Utilizarase este momento para comprobar o bo estado das máscaras e no caso de estar 
molladas, manchadas, etc , se desbotarán e daránselle máscaras novas do “ Avitualla-
mento  de máscaras”, que se lle pediron ás familias ó inicio do curso, estando nunha 
zona visible e sinalada da aula para que poida ser utilizado por cada unha das mestras 
que incidan nesta. 

• Adaptarase a rutina de entrada incorporando as novas rutinas:  
o hixienización dos pes e mans ao entrar no centro e  
o entrada na fila gardando a distancia de seguridade. 

• Iniciarase a xornada con actividades lúdicas para traballar as normas de hixiene e a 



 

  

 

Plan de Adaptación á Situación Covid-19 2021-2022                                                                                        Páxina 61 de 77 

concienciación coa pandemia. 

• Todos os días ao entrar e sentarse cada neno/a no seu sitio, terá lugar a Asemblea, on-
de se lle adicará un espazo de tempo a traballar coa “ Doutora Covi” que estará situada 
nun recanto da aula, recordaremos de forma lúdica as normas básicas que imos a se-
guir durante a xornada: 

o distancia de seguridade,  
o hixiene e lavado de mans,  
o utilización de máscara,  
o ventilación das aula,  
o utilización da papeleira co pedal,  
o utilización de itinerarios a través de frechas de subida e baixada marcadas no 

chan  
o e uso individual do baño, a través de sinalización de punto de espera e a dun 

semáforo de ocupación. 

• Limitarase o uso do xel hidroalcohólico aos momentos en que non sexa posible o lava-
do de mans simultáneo con auga e xabón no lavamans da aula, dándolle prioridade a 
este modo de hixienización en momentos concretos como  antes de merendar, despois 
de vir do baño, e sempre que as mestras que incidan na aula o consideren necesario.  

• Os dispensadores de aula só poderán ser accionados pola mestra e baixo a súa supervi-
sión nos momentos que se establezan como necesarios ou máis axeitados , antes de ir 
ao baño, antes de facer uso do material asignado para cada subgrupo  e o marchar pa-
ra a casa. 

• Traballarase como un obxectivo a concienciación sobre o risco de meter os dedos na 
boca despois de usar o xel hidroalcohólico. 

• O traballo de mesa simultáneo de gran grupo, realizarase por subgrupos e dentro de 
cada subgrupo cada nen@ terá o seu material propio colocado dentro dun recipiente 
co seu nome. Os nenos/as non manipularán  os libros dos demais nenos/as e o mate-
rial de papel que utilicen deixarano nos cubilleiros que cada un deles ten asignado, 
facéndoo por subgrupos e sempre mantendo a distancia de seguridade co resto dos 
subgrupos. 

• Á hora de ler os nenos/as manipularán os libros escollidos no Recanto da Biblioteca por 
subgrupos, sendo retirados despois da súa utilización para un contenedor onde terán 
que gardar a corentena de 24 horas para poder ser utilizados de novo. 

• Facer visualizar para interiorizar, mediante sinaléctica,  a distancia de 1 e 1,5 metros.  

• As entradas e saídas faranse de forma escalonada. 
 

• PROFESORADO:                                                                                                                                                                                                                               
Elementos de protección:  O profesorado utilizará como medio de protección a másca-
ra e  bata de traballo, durante toda a xornada escolar, e  a utilización de pantalla ou ga-
fas cando o considere necesario. 
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53. Actividades e merenda  

O xogo en recantos: 
- Limitarase a un uso de  xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao seu 

uso, tanto do espazo  como dos materiais.  
- Cada aula contará ademais con cinco contenedores onde se colocarán materiais de zo-

nas diferentes simulando Recantos, que utilizará cada subgrupo no momento da xor-
nada que se considere necesario.  

- Serán as mestras titoras as encargadas de seleccionar o material de cada contenedor e 
as encargadas de desinfectalo cando os nenos/as fagan uso del . 

- Estes materiais non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección, para un maior 
control na manipulación poderán gardarse en bolsa con peche zip, có nome de cada un 
dos nenos/as  pertencentes ao subgrupo. 

- Manteranse retirados e gardados os  xoguetes ou obxectos que non sexan estritamen-
te necesarios, que non sexan fácilmente desinfectables ou que sexan porosos. 
 

- A merenda: 

• Realizarase de xeito individual, cada un no seu sitio, no grupo colaborativo.  

• Recomendaráselle ás familias que lle metan aquela que os nenos/as van comer, evi-
tando na medida do posible a sobrecarga de alimentos, que terán que ir de volta para 
a casa.  

• Os nenos/as traerán as súas merendas en bolsas ou mochilas de tela, que xunto co 
mandilón levarán a casa diariamente para lavar.  

• Deben de traer da casa unha servilleta de papel ou un pano de tela que voltará a casa 
para ser lavado diariamente.  

• Na aula disporase de panos desbotables, pero tamén se lle dará a opción aos neno@s 
de traer a súa propia toalla da casa, que levarán diariamente para o seu lavado. 
 

- As celebracións de aniversarios: 

• Non se poderán realizar con alimentos procedentes da casa. 

• Farase dunha forma simbólica con coroa e tarta creadas para tal efecto e que se desin-
fectará despois de cada uso. 
 

- Obradoiros de actividades: 

• Serán adaptados a grupos máis reducidos e así realizaranse por grupos colaborativos. 

• Procurarase a desinfección do material (robótica, xogos...) despois de cada uso.  

• Valorarase o desenvolvemento do obradoiro de axedrez pendente de realizar. 
 

- O recreo: 
No recreo de Infantil e 1º e 2º de Primaria seguiranse as normas establecidas para to-
do o centro no apartado "L. Medidas especiais para os recreos" . 
Ademais destas normas xerais vixentes para todo o centro: 

• Poderase facer uso do patio tanto para tempo de lecer como para levar a cabo activi-
dades educativas programadas para ser desenvolvidas en momentos  distintos do ho-
rario de recreo. 
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N. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento  

 
A. PROTOCOLO DE USO DOS EQUIPOS DA AULA DE INFORMÁTICA  E DOUTRAS AULAS 

COMÚNS DO CENTRO,  ADAPTADO AO COVID-19:  

  

1. Lavar as mans con auga e xabón andes de usar o equipo. Asegurarse do uso correcto 

da máscara. 

2. Realizar unha limpeza preventiva antes de  uso do equipo desinfectando teclado, rato, 

tecla de encendido, mesa e cadeira. Esta desinfección realizarase cun pano desbotable 

levemente humedecido con alcohol isopropílico ao 70%. 

3. Non se pode cambiar a configuración ou aparencia inicial. Despois de cada uso deben 

quedar tal e como o atopaches. 

4. Non se poden instalar ou desinstalar programas sen autorización do administrador. 

(Coordinador Tics do centro) 

5. Coa finalidade de gardar arquivos e tarefas…… crearase dentro de “Meus 

documentos”  unha carpeta para cada actividade, curso ou área. Así: 

- Os meus documentos ⇒ Robótica 

6. Dentro de cada unha destas carpetas poderanse crear tantas carpetas como sexan 

necesarias para o desenrolo da actividade, preferentemente unha para cada 

alumno.Así: 

- Os meus documentos ⇒ Robótica.==> Rubén (nome do usuario) 

7. En caso de ter necesidade de descargar arquivos deberá facerse sempre na túa 

carpeta, así: 

- Os meus documentos ⇒ Robótica.==> Rubén (nome do usuario) 

8.  Está prohibido entrar en carpetas e arquivos que non sexan as túas. 

9. Os equipos hai que tratalos con coidado, delicadeza e responsabilidade. Non se poden 

golpear rato nin teclado, nin poñer os dedos na pantalla. 

10. Hai que ter coidado e precaución con cables, conexións e enchufes. 

11. Queda totalmente prohibido comer ou beber mentras se usa o ordenador.  

12. Os equipos deberán quedar apagados despois de cada uso. 

13. Unha vez finalice o uso do equipo cada usuario  do mesmo deberá desinfectar teclado, 

rato,tecla de encendido, mesa e cadeira. Esta desinfección realizarase cun pano 

desbotable levemente humedecido con alcohol isopropílico ao 70%. 
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B. PROTOCOLO DE EMPREGO DO EQUIPAMENTO TABLETS DO CENTRO 

• Horario de uso: 

 

• PROTOCOLO de uso: 
o As tablets de cada lote estarán numeradas do 1 ao 25. 

▪ A cada alumno/a corresponderalle a tablet do seu número de lista. 
▪ Cada alumno/a empregará sempre a mesma tablet. 

o Cada aula empregará o lote que ten asignado e os días que lle corresponden. 
o Os mércores as tablets estarán en coarentena e ninguén debe collelas. 
o As tablets deben deixarse apagadas. 
o O último mestre que as empregue será o responsable de deixalas conectadas para cargar a 

batería. 
o O alumnado hixienizará as mans antes do uso da tablet. 
o O alumnado desinfectará a tablet despois do último uso da mañá; para elo empregará as 

toalliñas desinfectantes. 
o O primeiro día, as tablets recolleranse na aula de procedencia. 
o O primeiro e segundo día de uso quedarán na mesma aula. 

▪ As tablets de 3º estarán ubicadas na aula de 3ºA. 
▪ As tablets de 4º estarán ubicadas na aula de 4ºB. 
▪ As tablets de 1º/2º estarán ubicadas no carriño de tablets na aula de 2ºB. 

o É preciso concienciar ao alumnado da súa fraxilidade e da necesidade de tratalas con sumo 
coidado para evitar roturas. 

▪ Para elo o alumnado deberán permanecer sentado durante o seu uso. 
▪ O alumnado deberá saber que as roturas producidas por incumplimento das normas 

ou por un uso indebido serán a súa responsabilidade e deberá reparala. 
o Só poderán empregarse para uso educativo, baixo a vixiancia do profesorado. 
o O profesorado responsable avisará de calquera incidencia técnica ao encargado TIC e de in-

cidencias relacionadas co uso indebido á XE/dirección do centro.  
o Consellos e información para o profesorado: 

▪ A lei limita o uso das redes sociais: só se permite aos maiores de 14 anos. 
▪ Concienciarase ao alumnado da necesidade de facer bo uso de Internet e proporci-

naráselles algunhas medidas sinxelas para protexerse: 
- Non se pode compartir as contrasinais. 
- Non se pode dar os datos persoais. 
- Non se pode acceder a sitios inapropiados. 
- Débese tapar a cámara cando non se esté usando. 
- Débese avisar sempre a un adulto ante calquera dúbida ou preocupación. 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 
LOTE A: 

25 tablets 
SUNSTECH 

1ºA 
(Primeira e terceira semana) 

 
COARENTENA 

1ºB 
(Primeira e terceira semana) 

2ºA 
(Segunda e cuarta semana) 

 
COARENTENA 

2ºB 
(Segunda e cuarta semana) 

LOTE C: 
25 tablets 
LENOVO 

 
3ºA 

 
COARENTENA 

 
3ºB 

LOTE B: 
25 tablets 
LENOVO 

 
4ºA 

 
COARENTENA 

 
4ºB 
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Ñ. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas  

• Mantéñense as catro medidas fundamentais na prevención do coronavirus: 
o uso de máscara de protección,  
o incremento da hixiene de mans ata un mínimo de 5 veces ao día,  
o distancia física de 1 metro e medio e  
o potenciación da ventilación dos espazos pechados. 

• O alumnado formará o grupo de convivencia estable coa aula á que pertence. 

• Os apoios de PT faranse preferentemente na aula ordinaria salvo en casos  que esixan 
a atención específica no espazo propio de PT: 

o Alumnado con patoloxías graves. 
o Alumnado con ACIs. 
o Outros que así se considere. 

• Os apoios de AL faranse na aula de AL, de xeito xeral. 

• Cando o apoio se realice  dentro da aula ordinaria do alumno/a: 
- O mestre hixienizará as mans ao entrar e sair e tomará todas as demais medidas 

que lle corresponden como especialista. 
- Ante a dificultade e/ou imposibilidade de manter a  distancia de seguridade en-

tre o alumno e o profesorado de apoio, deberanse extremar as medidas median-
te o uso de protección individual específica como:  

• Extremar as precaucións de hixiene de mans, 

• Utilizar máscara cirúrxica ou textil co marcado UNE 0065 ou , preferen-
temente, mscara FPP2. 

• Pantalla facial cando non poda empregarse a máscara ou xunto con ela. 

• Cando o apoio se realice na aula de PT e AL: 
- Non se poderá atender á vez a alumnado de distintas aulas, só a nenos perten-

centes a grupos de convivencia estable. 
- A mestra/e irá  buscar ao alumno/a á súa aula, agás no caso de alumnado con 

coidadora que poida realizar o traslado. 
- Ventilarase a aula mentres se vai a levar/recoller ao alumnado a súa aula. 
- Tanto o mestre como o alumno/a hixienizarán as mans ao entrar e saír. 
- Procederase á desinfección da mesa e cadeira tanto de mestre/a como de alum-

no/a en cada cambio de usuario. 
- Cada neno usará o seu material individual  rotulado co seu nome e disposto nun 

estoxo ou bandexa persoal e disporase de material de aula suficiente para poder 
empregalo de forma individual. 

- Contarán coa dotación de material hixiénico igual que as demais aulas, agás o 
dosificador de xel de parede, e terán a maiores unha mampara lixeira portátil. 

- As aulas estarán dotadas de: 
▪ botella de xel hidroalcohólico, 
▪ papeleira con tapa e pedal,  
▪ panos desbotables, 
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▪ limpador desinfectante multiusos de pistola, 
▪ luvas, 
▪ pantallas faciais e 
▪ mamparas lixeiras, fáciles de quitar e poñer según faga falla. 

- O centro proporcionará a pantalla facial para poder sentarse sen gardar a dis-
tancia e traballar visualizando a boca do mestre.  

- O profesorado de AL empregará máscara transparente facilitada polo centro que 
as adquirirá cando estén homologadas. 

▪ Desbótase a posibilidade de instalar nas auliñas equipos de ventilación 
con filtros HEPA, e óptase pola impartición das sesións no mesado de 
PT da aula de informática ou no ximnasio de arriba, con  ventilación 
natural. 

- No caso de que o alumnado use colchonetas ou elementos de estimulación 
sensorial...,  procederase á ventilación posterior da sala e limpeza con solución 
dos virucidas aprobados polo Ministerio das superficies utilizadas. 

- Informarase á persoa limpadora do horario da aula para proceder á antedita 
limpeza. 

• O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiéni-
ca, que cumpra coa normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (pa-
ra as reutilizables), sempre que teña unha idade superior a 6 anos e, igual que 
no resto do alumnado, tamén para alumnado entre os 3 e 6 anos. Neste colec-
tivo, será necesario verificar a tolerancia do neno ou da nena á máscara.  

• No caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o uso da máscara 
por xustificación médica deberá aínda así: 

▪ traer diariamente unha máscara de reposto nun estoxo, 
▪ traballar o uso da máscara como un obxectivo específico curricular e 
▪ informar á familia deste obxectivo. 

• No caso de que o alumnado non teña autonomía (alumnado de coidadora):  
- Establécese un protocolo de desinfección para o acceso en cadeira de rodas 

con permanencia no centro para a hixienización dos agarres, superficies de 
contacto e rodas, desenvolvido polo persoal de limpeza e coidadora.  

- Organizarase o acompañamento nas entradas, saídas, traslados polo centro, re-
creos e comedor, de selo caso. 

- Terá prioridade nas entradas e saídas do centro educativo, no caso de conside-
rarse necesario. 

- Organizarase a hixiene de mans na entrada ao centro, cambio de aula e de acti-
vidade, despois de ir ao baño, esbirrar, tusir, antes e despois de comer… e na-
queles casos que sexa preciso. 

- Esto farase sen perxuizo de dar sempre marxe ao desenvolvemento da súa au-
tonomía. 

- O alumnado con neae e dependente terá asignado o aseo de minusválidos da 2ª 
planta, situado ao carón de 5 anos A. Poderá optarse polo uso do aseo de mi-
nusválidos da 3ª planta situado a carón de 6ºB no caso de precisar máis espazo, 
camilla ou auga quente. 

- Indicaráreselle ao persoal de limpeza o horario de uso para proceder á súa de-
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sinfección. 

• Extremaranse as medidas de hixiene e protección nos comedores escolares. 
- O persoal coidador que acompañe ao alumnado nestas necesidades deberá em-

pregar protección individual: 
   • Bata (que debería ser lavada de maneira diaria por encima dos 60º).  
   • Pantalla facial, a valoración da coidadora, ao non poder respectar a distancia 
de seguridade.    

• O centro proporcionaralle a cada coidadora a seguinte dotación de material: 
- máscaras FPP2 para uso no comedor escolar, 
- botella de xel hidroalcohólico, 
- panos desbotables, 
- pantalla facial e 
- luvas desbotables. 

• O departamento de orientación colaborará co equipo COVID-19 na identificación das 
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precise para a súa protección 
e na organización das mesmas. 

• Nos casos nos que pola súa patoloxía  se considere aconsellable, o departamento de 
orientación elaborará un DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICO DE MEDIDAS DE 
SEGURIDADE  en colaboración co pediatra do/a alumno/a: 

- Formará parte do Plan de Atención Individualizado como  Addenda orientativa. 
- Nel constarán, cando menos:  

• a súa condición de vulnerabilidade, de selo caso, 

• a tolerancia/pertinencia ou non do uso de máscara,  

• os síntomas particulares que poden corresponder ao alumno/a en fun-
ción da súa condición ou patoloxías previas, 

• sinais de alerta no caso de que o alumno/a non poida comunicar ou discernir 
con claridade os síntomas previstos na cuestionario de autoavaliación Covid-19. 

• Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para 
o alumnado mediante a utilización dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de Co-
municación, e das modalidades comunicativas que utilice o alumnado:   

- O profesorado de PT e/ou AL elaborará  cartelería con pictogramas, así como a 
adaptación de información e recomendacións a modalidades accesibles como, 
por exemplo, lectura fácil.  

• No caso de desenvolver síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo se-
guirase o protocolo de actuación do centro. 
 

56. Medidas e tarefas. Seguimento  

• O equipo Covid, en colaboración co departamento de orientación establecerá as medi-
das concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

• As medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada cir-
cunstancia. 
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O. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS: 

• Realizar antes de vir ao centro a autoenquisa diaria de síntomas compatibles coa Co-
vid-19.  

• Ante a aparición de síntomas, non acudir ao centro e adoptar as medidas oportunas en 
función do resultado da auto avaliación.  

• Inmediatamente notificar ao equipo Covid.  

• Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en 
contacto co seu centro de saúde. O médico valorará a sintomatoloxía e prescribirán a 
realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o considera mantén-
dose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

• Usar MÁSCARA en todo momento. 

• Manter unha distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros nas interaccións entre 
as persoas no centro educativo. 

 

• O profesorado deberá dispor, para o seu uso individual en cada cambio de aula, dunha 
dotación de material de hixiene subministrado polo centro e composto por: 

o panos desbotables,  
o solución desinfectante e  
o xel hidroalcohólico 

• Constará en cartelería en lugar visible o aforo máximo da sala do profesorado e dos 
espazos comúns, para cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros. 

• A cartelería lembrará tamén a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada 
cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas, foto-
copiadora, cadeiras e zona de mesa na sala do profesorado...  
 

COMPROMISOS: 

• Manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de protección e apro-
veitar calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter 
social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

• Manter a confidencialidade sobre os datos que atinxen á saúde do seu alumnado, salvo 

aviso de corentena por parte da autoridade sanitaria. 

• Avisar á dirección do centro no caso de que algún alumno presente síntomas durante o 

horario escolar. 

• Remitir á dirección do centro se se recibe calquera aviso Covid por parte dunha familia. 

• En cada cambio de grupo o profesorado  responsabilizarase: 
o da hixiene das súas mans, 
o da limpeza da súa mesa e cadeira, 
o da hixiene do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado 

en cada unha das aulas,  
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o do cumprimento das medidas de ventilación, 
o de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

• Abrir e pechar as ventanas para a ventilación da aula/espazo do centro empregado 

según está regulado no apartado de ventilación deste Plan (en cada cambio de clase -

mínimo 5 minutos entre horas, 15 minutos no caso de que estivera ocupada por distin-

to grupo de alumnado-, durante a clase e ao final da xornada) (Ver o Anexo: REXISTRO 

DE VENTILACIÓN DA AULA no que consta a función de cada mestre). 

• Velar porque se manteñan colocados os pupitres do alumnado á máxima distancia po-

sible, un mínimo de 1,2 m en Primaria e un mínimo de 1,5 m entre subgrupos en Infan-

til (medidos de centro a centro de cadeira), aínda que ésto implique retirar mobles ou 

non abrir armarios. 

• Ter a aula propia ou o espazo común o máis ordenado posible para facilitar a súa lim-

peza e desinfección ao persoal de limpeza. 

• O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque: 

o o alumnado recolla e ordene o seu material, 

o o alumnado esté preparado para saír ordenadamente en fila de un, 

o o alumnado respecte fóra da aula a distancia de seguridade co resto 

dos grupos e  

o que o alumnado saia no seu horario establecido. 

• Comprobar que os itinerarios sexan posibles sen coincidir con outro grupo e esperar, 

de selo caso. 

• O profesorado de garda nas entradas e saídas colaborará co mantemento da orde nas 

mesmas según as funcións do posto asignado e evitará a agrupación de alumnado no 

recinto. 

• Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará 

pola orde dos movementos e fluxos do alumnado nos corredores e escaleiras.  

• Non intervir con grupos aos que non se pertence. 

• Non entrar nas aulas se non se pertence a ese grupo de convivencia. 

• Lembrar non tocar ao alumnado, salvo necesidade.  

• Dar exemplo en todo momento de cumprimento das medidas entre nós (distancia so-

cial, entrada e saída escalonada...) 

• Cumplir as normas comúns para facilitar a coherencia das mesmas actuando todos e 

todas do mesmo xeito. 

• Seguir o protocolo de envío e recollida de notas e circulares. 

• Facer un uso responsable do material Covid, avisar con antelación da súa necesidade e 

colaborar no uso responsable por parte do alumnado. 

• O profesorado e persoal non docente deberán manter os seus datos de contacto ac-

tualizados para que a CSC poida comunicarse de ser necesario. 
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58. Órganos colexiados  

• Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e 
o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos.  

 

• De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 
Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse  constituír, 
convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos 
supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o 
contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e 
adaptacións oportunas. 

• Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros 
que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes 
efectos considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da 
videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.  

• Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 
perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a 
través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, e, de ser 
posible, a documentación da mesma e un documento no que se poida formalizar para 
cada un dos puntos por separado o senso das votacións, no caso de solicitar a emisión 
do voto por correo electrónico. 

 

 

P. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde  

• O equipo COVID-19 do centro encargarase de que  a información sobre os protoco-
los de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde im-
plantadas no centro cheguen e sexan comprendidas por toda a comunidade educa-
tiva. 

- Informarase e formarase sobre as medidas de prevención e hixiene aos tra-
balladores/as do centro, os cales facilitarán a comunicación ao resto da co-
munidade educativa. 

- Enviarase a información ás familias, mantendo una canle para a solución de 
dúbidas. 

- Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización  que fomente o 
cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Esta in-
formación actualizarase se cambiaran as indicacións das autoridades sanita-
rias. 

• Deseñaranse e implementranse actividades de educación para a saúde: 
- Que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde fron-

te o virus. 
- Estas actividades incluiranse de maneira transversal nos programas e activi-

dades de educación e promoción da saúde que xa se viñan desenvolvendo 
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no centro, para traballar a saúde de forma integral. 

• Desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vi-
da activa e saudable no centro. 

- Esto farase desde una perspectiva interdisciplinar e baixo dúas liñas marca-
das: 

a) Hábitos de alimentación saudable. 
b) Vida activa que inclúa a actividade física no día día e ao longo da vida. 
- A DOCTORA COVI, seguirá a formar parte da cartelería da aula e recordará e 

formará aos nenos e nenas nas medidadas de hixiene, prevención e protec-
ción frente ao COVID-19. 

• Participarase nas actividades sobre as medidas xerais de prevención e protección 
que a Consellería de Sanidade e o SERGAS impartan.   

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección 

- Cartelería en todas as aulas:  
"Espazo da Saúde", protagonizado pola Dra. Covi, no que se sitúa a cartelería de divul-
gación de medidas. 

- Cartelería correspondente a cada espazo do centro: baños, corredores, comedor... 
- Repaso sistemático en tres momentos diarios que se aproveitarán para explicar ou lembrar, 
promover e afianzar as medidas de protección e prevención: 

▪ Rutinas de entrada: durante os primeiros minutos nas aulas, 
▪ Rutinas de saída ao recreo: minutos antes de sair ao recreo e 
▪ Rutinas de saída: minutos antes da hora de saída. 

- Creación na web do centro do Bloque "Medidas frente ao Coronavirus" que incluirá: 
▪ Información das medidas de prevención. 
▪ Comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. 
▪ Difusión das charlas que realice o persoal sanitario. 
▪ Recursos: 

- cartelería institucional 
- vídeos Consellería 
- Infografías 
- Recursos educativos... 

- Notificación a través de mensaxe Abalarmóbil da creación deste bloque e das súas actualiza-
cións. 
- Creación dun "Pontiña quere saber... cales son as medidas de prevención e protección frente 
ao Coranavirus?" como recurso dixital de emprego nas aulas. 

- Envío da información a través do correo electrónico e/ou da lista de distribución ao profeso-
rado. 
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61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

 

PROFESORADO ENCARGADO DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DA AULA VIRTUAL: 

Coordinador 
da Aula Virtual: 

José Antonio Álvarez 
Campos 

- Continuar coa mellora do funcionamento e 
o mantemento da Aula Virtual. 
- Comunicación e apertura de incidencias na 
UAC relacionadas coequipamento informáti-
co, xunto coa dirección do centro. 
- Coordinación do Itinerario TICs do PFPP. 

Coordinadora E-
Dixgal (5º e 6º de 
Primaria): 

Carmen Estévez Atrio 

- Coordinación e referente do Proxecto E-
Dixgal do centro. 
- Difusión de información relevante ás fami-
lias do alumnado participante no proxecto. 
- Xestión de procedementos relacionados coa 
posta en marcha inicial do curso 2021-2022. 
- Elaboración do plan de traballo inicial con 
respecto ao alumnado, profesorado e fami-
lias. 
- Comunicación cos asesores Edixgal de AM-
TEGA, xunto coa dirección do centro. 

Profesorado colabo-
rador en cada nivel/ 
Especialidade 
 

Os titores/as do nivel 
e o equipo do nivel. 

- Cada nivel e especialidade traballará coor-
dinadamente na posta en marcha e desen-
volvemento da súa aula virtual, contando coa 
colaboración de todo o profesorado do nivel.  

Asesor AMTEGA 

 (Axencia para a 
Modernización Tec-
nolóxica de Galicia) 

Ignacio Salgado 

- Asesoramento en todos os temas técnicos e 
de desenvolvemento que se precise. 

Asesora CFR(Centro 
de Formación e Re-
cursos) 

Rebeca Muñoz 

- Asesoramento en todas as actividades de 
formación relacionadas coas TICs, tanto no 
Proxecto de Formación no centro como ou-
tras. 

 
O ACCESO Á AULA VIRTUAL está na páxina web do centro: 
 

 
 
 
ENDEREZO AULA VIRTUAL:  
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipaponteourense/aulavirtual/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipaponteourense/aulavirtual/
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USO DA AULA VIRTUAL: 

• As aulas virtuais utilizaranse, nos supostos de educación a distancia, con todo o alum-
nado do centro: educación Infantil dende 3 anos e Educación Primaria dende 1º, do xei-
to que quedará reflectido no Plan de Continxencia do centro.  

• En Educación Infantil, empregarase tamén a aplicación de mensaxería instantánea TE-
LEGRAM e manterase o Blog de Educación Infantil para comunicarse coas familias e 
fornecer contidos educativos para o  alumnado. 

• Na Educación Infantil ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible o uso da 
Aula Virtual, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o 
mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación 
a distancia. Dito modo alternativo quedará recollido na programación didáctica e reali-
zarase unha proba do seu correcto funcionamento durante o tempo que asiste o seu 
alumnado ao centro. 

• Todo o alumnado, preferentemente antes de finalizar o mes de setembro, familiciarase 
co funcionamento da Aula Virtual en diferentes soportes en función da idade e curso: 

• En Infantil: usarase como soporte da Aula Virtual a PDI da aula, empregada de 
xeito colectivo e guiado para toda a clase. Na casa o soporte preferente será o 
ordenador familiar co acompañamento da familia, nos casos que sexa posible.     

• En 1º e 2º de Primaria: PDI da aula e lote de tablets do centro. 

• En 3º e 4º: PDI da aula, lote de tablets do centro e ordenadores da aula de in-
formática. 

• En 5º e 6º: portátiles Edixgal. 

• Para a práctica da Aula Virtual co soporte TABLET contarase con tres lotes de 25 tablets 
(un asignado a 1º e 2º, outro asignado a 3º e outro asignado a 4º) que se empregarán 
según o calendario establecido en cada unha das aulas de 1º,  2º, 3º e 4º, segundo está 
recollido no protocolo reflectido no apartado 54 sobre o emprego do equipamento di-
xital do centro. 

• O seu uso estará condicionado a que sexa atendida a demanda do centro de 
mellora da conectividade wifi, que neste momento aínda non está resolta e que 
depende do desenvolvemento da mellora xeral da rede wifi dos centros. 

• Para a práctica da Aula Virtual con soporte ORDENADOR en 3º e 4º de Primaria conta-
rase con 12 ordenadores na aula de informática, que son os postos que permite o aforo 
da aula gardando a distancia de seguridade. 

• Por este motivo, valorarase o desdobre da aula dúas horas á semana ou en semanas al-
ternas para permitir asistir á mesma coa mitade do grupo.  

• Cando sexa reforzada a rede wi-fi e a capacidade de conexión o permita, valorarase a 
práctica cos dous lotes de 25 tablets nos cursos de 3º e 4º para evitar o desplazamento 
á aula de informática e poder dispoñer de máis tempo de uso do soporte. 

• Durante o mes de setembro, o encargado TIC do centro: 

• Creou os “cursos” dentro das aulas virtuais e os usuarios para o alumnado e 
profesorado. 

• Realizará as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios 
e do modo de ensinar aos seus alumnos a inscribirse nos cursos. 

• Porase  a disposición do profesorado videotutoriais para a realización das tare-
fas de primeira posta en funcionamento da aula virtual.  
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• Manterase un modelo homoxéneo para todos os cursos co fin de facilitar o la-
bor do profesorado con menor experiencia no uso. 

• Durante o mes de setembro, as  titor/as de cada un dos grupos, facilitarán ao alumnado 
a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que 
forman parte.  

• Todo o profesorado, a maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado 
coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso 
de ter que realizar o ensino a distancia: 

•  Practicará co alumnado na PDI da aula e coa tablet, de permitilo a conexión, en 
1º, 2º, 3º e 4º, na aula de informática en 3º e 4º e co portátil persoal en 5º e 6º 
para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.  

• O inspector do centro será dado de alta na Aula Virtual con permiso de acceso a todos 
os cursos virtuais e notificaráselle automáticamente dende a aplicación a sua conta de 
usuario e contrasinal.  

• Para fornecer de contidos a aula virtual o profesorado poderá: 
        - usar os dispoñibles no repositorio do espazo Abalar. 

        - os da páxina web do Ministerio ou outros da súa selección, 

        - contidos de creación propia. 

        - os libros dixitais do curso correspondente. 

        - os proporcionados polo programa EDIXGAL. 

• Informarase ao profesorado sobre a formación dispoñible no uso das ferramentas tec-
nolóxicas e  Aulas Virtuais que a Consellería ofertará a todo o profesorado, para o seu 
acceso por parte do profesorado que non o realizara xa o curso anterior: 

- Un curso de Introdución ao ensino mixto que estará dispoñible en formato 
aberto en Platega.  

- Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos para o profeso-
rado de educación infantil, primaria, secundaria, FP, ensinanzas de réxime 
especial , adultos e educación especial.  

- Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes liñas:   
-Integración didáctica das TIC.  
-Deseño e desenvolvemento curricular nun modelo competencial. 

• Valorarase a continuidade do itinerario formativo de integración didáctica das TICs den-
tro do PFPP do centro. 
 IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES DE RECURSOS OU CONEXIÓN: 

• No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado con falla de equipa-
mento ou de conexión no seu fogar e sen posibilidade de telos, que non puidera ter ac-
ceso á educación telemática no caso de ensino a distancia: 

-  Notificaranllo ao equipo directivo.  

- O equipo directivo atenderá estas necesidades coa dotación de equipamen-

to do Plan de Redución da Fenda Dixital, sempre que non se trate de alum-

nado Edixgal que contará con recursos específicos.  

- No caso de corentenas ou illamentos, de non contar con recursos propios, 

procederase de acordo co sistema habilitado para a cesión de dispositivos.  
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PROXECTO EDIXGAL: 
 

PROFESORADO ENCARGADO DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DO PROXECTO EDIXGAL 

Coordinadora do 
Proxecto E-Dixgal 
5º e 6º de Primaria 

Carmen Estévez 
Atrio 

- Coordinación e referente do Proxecto E-
Dixgal do centro. 

- Difusión de información relevante ás familias 
do alumnado participante no proxecto. 

- Xestión de procedementos relacionados coa 
posta en marcha inicial do curso 2021-2022. 

- Elaboración do plan de traballo inicial con 
respecto ao alumnado, profesorado e fami-
lias. 

- Comunicación cos asesores Edixgal de 
AMTEGA, xunto coa dirección do centro. 

Profesorado res-
ponsable de área 
 

Titores e especia-
listas de cada unha 
das áreas 

- Emprego co alumnado e desenvolvemento 
das funcionalidades do libro dixital en cada 
unha das áreas.  

Asesor AMTEGA 
(Axencia para a Moderniza-
ción  
Tecnolóxica de Galicia) 

Ignacio Salgado 
- Asesoramento en todos os temas técnicos e 

de desenvolvemento que se precise. 

 

• Ao longo de setembro e outubro, os obxectivos a conquerir serán : 
 

▪ ALUMNADO: 
1. Manexarse na plataforma: entrar no libro e nas distintas páxinas. 
2. Usar EVA offline 
3. Enviar tarefas feitas. 
4. Crear cartafoles. 
5. Descargar un arquivo subido polo profesor. 
6. Facer presentacións. 
7. Facer documentos e formatealos. 

 
Todo esto farase na clase seguindo titoriais da páxina da Consellería 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais/libro-dixital-e-dixgal 
 

▪ PROFESORADO: 
✓ O profesorado de nova incorporación ao proxecto, terá como obxectivos: 

1. Subir un libro ou unidades didácticas. 
2. Engadir : 

• actividades 

• un recurso : URL 

• etiqueta 

• ficheiro 

• tarefa 

• cuestionario 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais/libro-dixital-e-dixgal
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• presentación 

• cartafol 

• recursos externos 
3. Descargar e usar EVA offline, 
4. Recibir traballos e corrixilos, 
5. Enviar mensaxes, 
6. Usar EPPOTES, 
7. Engadir usuarios e darlle permisos, 
8. Xestionar as calificacións, 
9. Manexar as ferramentas para videoconferencias. 

 
Atópanse manuais informativos na seguinte páxina: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/ 

 

No seguinte blog dispoñen de videotitoriais, banco de recursos e multitude de enlaces a recur-
sos web: 
http://www.edixgal.com/    

 
▪ FAMILIAS: 

✓ As familias novas no proxecto recibiron nos seus correos, a principio de curso, 
unha carta informativa sobre o mesmo, notificada polo Abalar móbil, e serán in-
formadas na reunión de aula, na que se lles entregará un resumo da Guía gráfi-
ca Edixgal, elaborado pola coordinadora Edixgal, que estará á súa disposición na 
reunión para aclarar os puntos precisos: 

1. Que é unha aula dixital. 
2. Contidos aos que accede o seu fillo/a. 
3. Características do portátil. 
4. Como se conecta na casa. 
5. Que  se pode e non se pode facer co portátil. 
6. Responsabilidade do portátil. 
7. Onde contactar en caso de avarías ou dúbidas. 

 
Poden atopar máis información en  
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/folleto_edixgal_21-22.pdf 

 

 

62. MEDIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO A DISTANCIA NO CASO DE PECHE 

DE AULAS OU DO CENTRO: 

• No caso de suspensión da actividade lectiva presencial aplicaranse as medidas pre-
vistas no Plan de Continxencia do centro para o curso 2021-2022. 

• No Plan de Continxencia determinaranse as medidas a adoptar no suposto no que o 
alumnado teña que recibir ensino a distancia. 

• Nas programacións didácticas indicarse a metodoloxía de traballo que se seguirá no 
caso de ensino a distancia.   

https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/
http://www.edixgal.com/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/folleto_edixgal_21_22.pdf
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• Incluirase na programación o modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que 
non poida seguir a ensinanza telemática.  

• Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o se-
guimento contínuo do curso polo alumnado.  

 

 

 

63. Difusión do plan  

Este 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 na páxina web do centro e na Aula Virtual do mesmo. 

 

 

64. Vixencia do plan  

Este protocolo de actuación está sometido a posibles cambios debidos a: 
- cambios na situación epidemiolóxica, 
- cambios na normativa aplicable da Consellería de Educación e da Consellería de Sanidade, 
- propostas e modificacións por parte do Consello Escolar do centro. 
 
Os cambios, actualizacións ou novas aportacións aparecerán reflectidos en cor azul para a 
súa máis doada localización. 
 

 
 
En Ourense, a 27 de setembro de 2021. 
 


