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1. Datos do centro 

 
 

Código Denominación 

15003534 CEIP da Barqueira 

 
 

Enderezo C.P. 

Felgosas s/n 15569 

Localidade Concello Provincia 

A Barqueira Cerdido A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

  

ceip.barqueira@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbarqueira/ 

mailto:ceip.barqueira@edu.xunta.es
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbarqueira/
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Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

 

Membro 1 Araceli María Montes Prieto (Tlf. 881930105) Cargo Directora 

 

 
Tarefas asignadas 

• Análise, compra e distribución de material necesario. 
• Control do seguimento das normas establecidas. 
• Contacto e comunicación coa comunidade educativa nos casos necesarios. 
• Contacto e comunicación coa consellería non casos necesarios. 
• ... 

Membro 2 María Soledad Díaz López (Tlf. 881930105) Cargo Membro equipo COVID-19 

 

Tarefas asignadas 

• Análise, compra e distribución de material necesario. 
• Control do seguimento das normas establecidas. 
• Contacto e comunicación coa comunidade educativa nos casos necesarios. 
• Contacto e comunicación coa consellería non casos necesarios. 

Membro 3  Cargo  

 

Tarefas asignadas 

• ... 
• ... 
• ... 
• ... 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde Cerdido (Lugar Felgosas, 48, 15569 Cerdi- 
do) 

Teléfono 981427425 

Contacto Aínda por determinar 

 

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

“Casa do conserxe”: aula anexa ao centro, ubicada dentro do recinto escolar, pero dentro das instala- 
cións do mesmo. 
Elementos de protección que inclúe: máscaras cirúrxicas, xel hidroalhólico e dispensador do mesmo, 
papeleira con pedal, bolsas do lixo, panos desbotables, material de limpeza e desifección, luvas. 

 

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

Aula 4º e 5º EI 12 
Aula 6º EI 8 

TOTAL 20 

Aula 1º,2º e 3º EP 12 
Alua 4º,5º e 6º EP 10 

TOTAL 22 

 

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

Persoal docente non itinerante 5 

Persoal docente itinerante 4 

Persoal non docente 1 

TOTAL 10 
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7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

 

Etapa Educación Infantil 1 Nivel 4º e 5º Grupo 1 

Aula 
1 

 Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 5 

 

 

Etapa Educación Infantil 2 Nivel 6º Grupo 2 

Aula 
2 

 Nº de alumnado asignado 8 Nº de profesorado asignado 5 

 

 

 

Etapa Educación Primaria 3 Nivel 1º,2º e 3º Grupo 3 

Aula 
3 

 Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 5 

 

 

Etapa Educación Primaria 4 Nivel 4º 5º e 6º Grupo 4 

Aula 
4 

 Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado asignado 5 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no 
protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

 
 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

- O persoal docente, non docente e alumnado accederá con máscara a aula e non poderá quitala, a ex- 

cepción do momento de comer (onde procurará manter unha distancia de seguridade de mínimo 2 

metros). Procurarase non tocar a máscara, se esto ocorre desinfectaranse inmediatamente as mans. 

-Todo o persoal docente, non docente e alumnado para entrar no recinto escolar pasará por unha al- 
fombra desinfectante. Tanto o alumnado como o profesorado terán unha “taquilla” para gardar enseres 
persoais. Antes de gardalos desinfectaranse con spray específico. O alumnado organizará o seu 
material. Unha vez finalizado este ritual lavarase e desinfectarase as mans. 

 

-Cando estean en zonas comúns, tempo de lecer, entradas e saídas sempre se empregará a máscara 

(incluidos os propios grupos estables de convivencia). 

- Terán unha bolsa con nome para gardar a máscara de reposición cando non sexa necesario o seu 

emprego (o alumnado de EI para os momentos nos que non a utilice). 

- Poderanse formar grupos de traballo cooperativo estables, de tal xeito que se reduzan as interaccións 

físicas entre grupos. Deste xeito, garantimos que dentro da aula o contacto directo unicamente se pro- 

duza entre grupos dun máximo de quince alumnos (o que correspondería coa mesma clase). O 

alumnado sempre portará máscara. Reducirase o traballo simultáneo na mesa, salvo que poida manter- 

se a distancia de 1,5 metros. O uso de mascarilla cando formen grupos estables de convivencia, en 

educación infantil, non será necesaria aínda que si conveniente. 
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- O alumnado terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego 

máis común). O alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para que non haxa contacto na 

súa “taquilla” persoal ou pupitre. Terá o seu material rotulado co seu nome e gardado. 

- Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos 

grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. Desinfectarase o material com- 

partido antes e despois do seu uso, por parte do alumnado, baixo a supervisión do profesorado que 

esté presente na aula nese momento. No caso de material sensible (libros, robots…) en lugar de 

desinfectarse poderán manterse en corentena durante 48 horas. 

-Asignaráselles un percorrido polas zonas comúns, tanto de entrada e saída, como para o traslado a 

aulas ou situacións análogas. Asemade, establecerase tamén unha orde (de forma xeral en liña). 

- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, música, saír ao patio ou situación análoga, 

deberán respectar o percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde de entrada/saída asig- 

nada. 

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula. Como norma xeral, o 

alumnado non se pode desprazar pola aula, poderá facer pequenos estiramentos que non impliquen 

desprazamento. 

- Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material. Desinfectarán o 

mesmo de xeito habitual e de forma autónoma. 

- Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, este desinfectará o material utilizado (xiz, borrador...) 

antes e despois do seu uso. 

- Cando teñan que facer presentacións, cuestións ou intervencións onde teñan que elevar a voz para 

ser escoitados por todo o grupo, terase especial coidado, pois é un momento sensible para que as go- 

tículas alcancen unha maior distancia. No caso se Educación Primaria sempre levará máscara, no caso 

de Educación Infantil levará máscara nese momento (no resto é conveniente levala). 

-Na entrada da aula e no cambio de clase se desinfectarán cadeiras e mesas (sempre que utilicen 

unha mesa ou cadeira común ou que non sexa a que teñen asignada). 

-Recordaranse periódicamente as normas de desinfección, os protocolos de contacto social e o lavado de 

mans. 

-É obrigatoria a hixiene de mans antes e depois de entrar en calquera aula (tamén no patio, biblioteca, 

sá de mestres ou calquera zona común). 

-Adaptarase a metodoloxía de aula e a formación de grupos minimizando o contacto. 

-En EF os exercicios serán individuais na medida do posible. En caso de utilizar material, o alumnado 

desinfectará o mesmo antes e despois do seu uso. Se a distancia é menor de 1,5 metros para a realiza- 

ción de actividades, usarase mascarilla. 

-Nos cambios de clase o alumnado permanecerá nos seus asentos. 

-Se o cambio de aula é necesario, o docente anterior terá ao alumnado organizado en fila ordenada e 

continua, seguindo a orde establecida, de un en un, gardando a distancia de seguridade e evitando 

aglomeracións. Esperarán na porta da aula na que vaian a entrar. 

-Se houbese outro grupo dentro esperarase a que saia. Entrarase gardando a distancia de seguridade, 

ventilarase a aula por parte do docente que entra a impartir calse nese momento, e hixienizaránse a 

mesa e a cadeira por parte do alumnado antes e despois da clase. 
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9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as 

ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para 

comunicar incidencia e ausencias) 

PROFESORADO: 

-Vía telefónica tanto ao centro como aos teléfonos móbiles dos membros do equipo COVID. 

-Correo electrónico: ceip.barqueira@edu.xunta.gal 

Alumnado: 

- Vía telefónica chamando ao centro escolar como ao correo electrónico do mesmo. 

 

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

Utilizarase o modelo habitual (rexistro a través de XADE). Asemade, rexistraranse as faltas relacionadas 

coa sintomatoloxía, exposición ou dúbida relacionada coa COVID-19 para que estas queden xustifica- 

das a efectos de apertura do protocolo de absentismo escolar, así como para poder activar aquelas me- 

didas oportunas en relación a unha confirmación do caso. 

 

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

Avisarase a algún dos membros do equipo COVID a través dos medios anteriormente citados. 

De ser necesario establecerase a comunicación da coordinadora do equipo COVID (se non fose posible 

a outra membro do equipo) coas autoridades sanitarias e a familia do afectado: 

 Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

-O xogo en recantos (cando proceda) será individual, garantizando a desinfección (ou 

corentena) posterior a o seu uso tanto de espazos como de materiais. Eliminaranse os 

xoguetes e obxectos que non sexan estrictamente necesarios. 

-A merenda será individual e en espazos diferenciados. 

-Durante o tempo de lecer non se poderán utilizar xoguetes de uso común, así como tampouco areeiro 

nin parque infantil. 

-Os obradoiros (se proceden) estarán adaptados, con grupos reducidos e con desinfección do material. 

Todo o profesorado deberá empregar máscara e facer unha correcta desinfección de mans antes e 

despois de entrar nunha aula, así como sempre que a situación o requira. Ao terminar unha clase 

desinfectará a súa mesa e cadeira, así como aquel material que utilizase e ventilará a aula durante un 

periodo mínimo de cinco minutos. 

mailto:ceip.barqueira@edu.xunta.gal
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Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que 
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

En función do número de alumnos/as, mostramos diferentes opcións de colocación dos pupitres, poden 

verse nos distintos planos que figuran nos anexos. 

 

 

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

Para realizar apoios ou desdobres en aulas habilitarase a aula de audiovisuais, pertencente á bibliote- 

ca, que, ao ser de uso común deberá cumprir as condicións de limpeza e ventilación que teñen este 

tipo de aulas (EF, música...). 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación 
(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro 

e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no 
protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020- 
2021) 

- Emprego de máscara como norma xeral. 

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

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

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

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

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

nutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

 

 

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

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 
- Virtual (opcion preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 20/21. 

-Telefónica. 

- Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia ou telefónica non sexa posible. Nesta mo- 

 Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

 Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

 Subida de datos á aplicación. 
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16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...) 

- A páxina web do centro será a canle principal de comunicación, así como as redes sociais do centro 

de forma secundaria. 

- Como sistema de mensaxería principal empregaremos abalarmóbil, é moi importante que todas as fa- 

milias descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle. En algúns casos ta- 

mén poderá usarse o correo electrónico ou a chamada telefónica, segundo considere o profesorado. 

- A información cos provedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que seguiremos a 

empregar estas vías. 

 

17. Uso da máscara no centro 

-O profesorado utilizará máscara en todo momento, a excepción de momentos nos que impida o normal 

desenvolvemento do seu traballo, como poidan ser as sesións de AL. Cando isto se produza, será obri- 

gatorio manter a distancia de seguridade e aconséllase o emprego de pantallas protectoras. 

-O alumnado de Educación Primaria utilizará máscara en todo momento, o alumnado de Educación In- 

fantil utilizará máscara en todas as zonas comúns, nos recreos e sempre que se teña que mover dentro 

da aula, o seu uso é conveniente sempre. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

- O plan difundirase a través da web do centro, e pasará a formar parte da documentación existente. 

- Para dar a coñecelo, difundirase a través das redes sociais do mesmo, así como da citada web. 

 
 
 
 
 

 
Id. 

 

Medidas de limpeza 

 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír 

datos de carácter persoal) 

Limpeza dentro do horario lectivo: 
-Ventilación das aulas (antes da chegada do alumnado). 
-Limpeza e desinfección de todos os aseos tres veces ao longo da mañá (despois de entrar o alumna- 
do, despois do recreo, ao termo nas clases), poñendo énfase en billas, pomos das portas, cisternas, 
dispensador de xabón e panos desbotables. 
-Limpeza de pasamans, zonas comúns de xogo e pomos das portas (despois do recreo). 
-Limpeza e desinfección da aula de illamento cando sexa utilizada por un alumno ou alumna por pre- 

dalidade, preferentemente, a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e 

garantido a distancia social. Todos os asistentes á titoría levarán máscara. 

Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con an- 

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

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

(abalarmóbil, axenda do alumnado, teléfono). 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

Limpeza dentro do horario lectivo: De 09:45 a 10:30 
De 13:20 a 14:00 
De 15:00 a 15:30 

Limpeza fóra do horario lectivo: De 17:30 a 19:30 

 

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

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

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

sexan lentes ou pantalla. 

-Contarán cun carro cos seus propios utensilios de desinfección, homologados. 

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

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

uso. 

-Deberase limpar todas as zonas privadas dos traballadores. Todo o material enxoval deberá ser metido 

no lavalouzas aínda que non haxa sido usado. 

-Deberase limpar e desinfectar os postos de traballo compartidos, con especial atencións aos elemen- 

tos susceptibles. Cada usuario deberá desinfectar os ordenadores ao usalos con xel desinfectante. 

-Os desinfectantes a usar deberán estar homologados e nas proporcións axeitadas. -Despois de cada 

limpeza haberá que desfacerse do material de xeito adecuado e seguro e despois lavar as mans. 

-Debe prestarse moita atención á limpeza das papeleiras. 

-Cómpre destacar que, ante o aviso de alumno/a ou traballador do centro que presente síntomas men- 

tres se atope no centro educativo, illar o contedor empregado. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 

colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto (papeleira ver- 

de). Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, despois de 

que o alumno/a ou traballador/a que presentou síntomas teña abandonado o centro educativo. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

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

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

Ver modelo de checklist de limpeza de aseos. 

 

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

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

sentar sintomatoloxía compatible con COVID19. 
Limpeza fóra do horario lectivo: 
-Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 
-Limpeza e desinfección de despachos e sala de mestres. 
-Limpeza e desinfección do todos os aseos. 
-Limpeza e desinfección de superficies de contacto frecuentes: teléfonos, pomos, mesas, mobles, pasa- 
máns, billas, perchas, chans, cisternas e outros dos aseos. 
-Limpeza e desinfacción das papeleiras. 
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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), 

para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral 

(labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha 

bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 

-Os panos teñen que ser desbotables e as papeleiras con bolsa, tapa e pedal. 

-O material de hixiene persoal botarase no contenedor de fracción resto. 

-Se hai algunha persoa infectada: aislarase nun contenedor os seus productos usados, extraerase a 

bolsa e meterase noutra bolsa que se tirará no contenedor resto. Limpiarase e desinfectarase o lugar 

de aislamento de forma adecuada. 

 
 

 
Id. 

 

Material de protección 

 

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

A dirección do centro será responsable de inventariar todo o material de protección que dispón o centro. 

Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do centro denominado “material covid- 

19”. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de másca- 

ras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. 

- O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será individual, 

pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá facerse uso das 

existentes no centro en caso necesario. 

- Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex ou 

vitrilo, que estarán situadas no botiquín existente no colexio. 

- En canto ao xel hidroalcohólico, dende o centro invitarase a tres provedores a presentar ofertas para 

servir este produto en 24h dende a súa demanda e cun prezo fixo para todo o curso. 

A empresa que presente a mellor oferta será a distribuidora do centro. Os pedidos serán de 50l, xa que 

son os necesarios para facer dúas reposicións en todos os espazos. No caso de comprobar que esta 

cantidade é insuficiente, valorarase facer pedidos de maior cantidade. 

ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo persoal de limpeza. 

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

cambio de clase deberá facer a ventilación dun mínimo de 5 minutos e apuntala no modelo de checklist. 

Ver modelo de checklist de ventilacion. 
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27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

- Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do ma- 

terial enviado pola consellería. Este material será entregado polo director e os receptores deberán asi- 

nar nunha folla de rexistro a recepción do mesmo. 

- Haberá suficientes dispensadores de xel para a desinfección de mans difusores para a limpeza e 

desinfección de teclados e outros utensilios. 

- O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á dirección a 

necesidade da adquisición do mesmo. 

 

 
Id. 

 

Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do 
centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

-NON se asistirá ao centro escolar con síntomas compatibles con COVID-19, tampouco quenes estean 

aislados por diagnóstico do mesmo, nin en periodo de cuarentena por contacto estreito con persoa sos- 

peitosa ou diagnosticada. 

-Si se sospeita que un alumno ou alumna ou traballador pode ter COVID-19 seguirase o seguinte proto- 

colo de actuación: 

-Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que 

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

afectar a alumnado. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao te- 

léfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de 

gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe 

abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de 

saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

-A persoa coordinadora do equipo COVID-19 contactará con Xefatura Territorial de Sanidade para co- 

municalo (a maiores de facelo tamén pola canle informática correspondente). -Se unha familia sospeita 

un contaxio deberá consultar inmediatamente co seu pediatra ou co PAC. 

-No caso de existir un caso de COVID-19 seguirase o establecido por Xefatura Territorial de Sanidade. 

-A autoridade sanitaria pode pechar unha ou varias aulas ou o centro nos seguintes supostos: un caso 

positivo (corentena profesorado e nenos da aula); tres casos positivos en 7 días (peche total do nivel 

educativo ou da totalidade do centro). 

-Contaxio sospeitoso con posterior confirmación, aislamento 10 días da persoa enferma e 14 dos con- 

tactos próximos. 

-Se se suspenden as clases hai que aplicar as normas previstas para o ensino a distancia. 

 -Unha vez finalizado o periodo se reactivará a actividade lectiva por fases: 

-Fase 1. Aprox. 1 semana. 

O equipo COVID ten que determinar as actuacións a desenvolver (colaborarán autoridades sanitarias e 

educativas). 

Obxectivos: 

-Análise de espazos e necesidades. 

-Adecuada distribución de espazos do alumnado.  
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-Redistribución de circuitos de circulación interna. 

-Reorganización dos turnos de recreo. 

-Reorganización de turnos de comedor. 

 

-Fase 2. Aprox. 1 semana. 

A porcentaxe do alumnado será do 30%. Trátase de que o alumnado adquira medidas de hixiene e dis- 
tanciamento. 

Obxectivos: 

-Formar ao alumnado en medidas de hixiene. 

-Definir obxectivos que deben ser cumplidos pola aula para pasar de fase. 

-Utilización de espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 

-Formar ao alumnado en medidas de distanciamento físico no recreo. 

-Informar ao alumnado das normas derivadas da pandemia. 

 

-Fase 3. Aprox. 1 semana. 

A porcentaxe de alumnado será do 60%. Continuarase coas medidas de hixiene e distanciamento. 
Obxectivos: 

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

-Continuar as medidas aprendidas na fase 2. 

 

-Fase 4. Aprox. 1 semana. 

A porcentaxe de alumando será do 100%. Se é posible manterase a distancia dun metro. Obxectivos: 

-Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

-Disposición de información visual clara. 

-Recreo e comedor en dous ou tres quendas. 
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29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

desempeñado e non incluír nome) 

- O responsable de realizar as comunicacións será a directora do centro, e na súa ausencia, a outra do- 

cente membro do equipo COVID. 

 
 

 
Id. 

 

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de 
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

 
 

-O persoal deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se determine se é ou non persoa vulne- 

rable. 

-Se algún traballador considera que é necesaria a súa avaliación acuará (sempre que entre dentro do 

establecido no Anexo II do apartado 9 do protocolo de adaptacion ao contexto da covid 19 nos centros 

de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021): 

1-Dirixir solicitude á dirección do centro (Anexo III do apartado 9 do protocolo de adaptacion ao contex- 

to da covid 19 nos centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021). 
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Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non 
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo 

—) 

ENTRADAS. 
Como regra xeral, as familias non entrarán dentro do recinto escolar, a excepción das familias do alum - 
nado de 4º de Educación Infantil (un só acompañante e sempre con máscarilla). 
Tanto en entradas, saídas como en desprazamentos, o alumnado realizará o percorrido marcado no 
chan. 
Todas as persoas que entren no centro deberán desinfectar as suelas dos zapatos coas alfombras ho- 
mologadas destinadas a tal fin. 
-O alumnado transportado entrará a partir das 09:45 da mañá, sempre pola porta lateral habitual de en- 
trada do centro. Unha vez que entren irán directamente ás súas aulas, mantendo a distancia de seguri - 
dade e coas máscaras postas. 
-O alumnado de Educación Primaria que non utilice o servizo de transporte entrará a partir das 09:45 
pola porta lateral habitual de entrada do centro e irá directamente á súa aula, mantendo a distancia de 
seguridade. 
-O alumnado de Educación Infantil que non utilice o servizo de transporte entrará a partir das 09:45 
pola porta pricipal do centro e irá directamente á súa aula, mantendo a distancia de seguridade. 
-O alumnado accederá ao centro sempre con máscara. 
 
SAÍDAS. 
-O alumnado que non utilice o servizo de comedor sairá ás 15:00. O alumnado de Educación Infantil 
sairá pola porta principal. O alumnado de Educación Primaria sairá pola porta lateral. É moi importante 
axilizar as saídas, para que non se formen aglomeracións, asemade non se poderá utilizar o parque 
que existe fóra do centro nin se poderá xogar na entrada. 
-O alumnado que utilice o servizo de comedor sairá ás 16:30. O alumnado de Educación Infantil sairá 
pola porta principal (poderán saír pola porta lateral quenes teñan irmáns en EP, acompañados dos 
seus irmáns). O alumnado de Educación Primaria sairá pola porta lateral. O alumnado que utilice o 
servizo de transporte esperará polo seu turno de saída, en fila de un en un e mantendo a distancia de 
seguridade. 

2-A dirección do centro emite un informe das tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo e 

determinación das medidas de protección existentes (Anexo IV do apartado 9 do protocolo de adapta- 

cion ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020- 

2021)). 

3-A dirección remite cada día que existan a relación de peticións de valoración de sensibilidade do tra- 

ballador e un informe emitido a Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de 

Educación de Coruña. 

4- Inspección médica analiza a situación, solicitará por mail documentación ao traballador, a analiza e 

emite informe. 

5- Inspección pode solicitar un informe preventivo adicional ao servizo de prevención de riscos laborais 

da consellería de educación. 

6- Mentres se tramita o traballador ten a obriga de permanecer no centro. 

7- O informe pode ser: 

-Non ten especial sensibilidade, realiza a súa actividade presencialmente. -Adaptación do seu posto de 

traballo. 

-Recolocación de funcións exentas de risco. 
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32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as 
circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Existen dúas portas de entrada e saída no centro escolar, una principal e outra lateral (no patio cuberto) 
pola que entra habitualmente o alumnado. 

 

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 
prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

-Haberá cartelería informativa nas entradas, nos corredores, escaleiras e zonas de recreo. Nas aulas e 

nos aseos haberá información sobre a hixiene individual. 

-Usarase preferentemente o outorgado pola consellería. 

-Evitarase o uso de murais, collage...nas paredes (que non teñan corcho) para facilitar a limpeza e 
desinfección. 

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

- Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, poderán colocarse carteis de elaboración 

propia relacionados coas mascotas da biblioteca do centro. 

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

mesmo. 

- Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a téc- nica correcta dese 

procedemento. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

ENTRADAS. 
Como regra xeral, as familias non entrarán dentro do recinto escolar, a excepción das familias do alum - 
nado de Educación Infantil (un só acompañante e sempre con máscarilla). 
Tanto en entradas, saídas como en desprazamentos, o alumnado realizará o percorrido marcado no 
chan. 
Todas as persoas que entren no centro deberán desinfectar as suelas dos zapatos coas alfombras ho- 
mologadas destinadas a tal fin. 
-O alumnado transportado entrará a partir das 09:45 da mañá, sempre pola porta habitual de entrada 
do centro (porta lateral do patio). Unha vez que entren irán directamente ás súas aulas, mantendo a 
distancia de seguridade e coas máscaras postas. 
-O alumnado de Educación Primaria que non utilice o servizo de transporte entrará a partir das 09:45 
pola porta habitual de entrada do centro (porta lateral do patio) e irá directamente á súa aula, mantendo 
a distancia de seguridade. 
-O alumnado de Educación Infantil que non utilice o servizo de transporte entrará a partir das 09:45 
pola porta pricipal do centro e irá directamente á súa aula, mantendo a distancia de seguridade (a 
excepción do tempo de periodo de adaptación). 
-O alumnado accederá ao centro sempre con máscara. 

 

SAÍDAS. 
-O alumnado que non utilice o servizo de comedor sairá ás 15:00. O alumnado de Educación Infantil 
sairá pola porta principal (a excepción dos que teñan irmáns en EP que poderán saír pola lateral). O 
alumnado de Educación Primaria sairá pola porta lateral do patio. É moi im - portante axilizar as saídas, 
para que non se formen aglomeracións, asemade non se poderá utilizar o parque que existe fóra do 
centro nin se poderá xogar na entrada. 

As filas estará marcadas no chan do patio para que non exista confusión. 
O alumnado que vaia a acudir a actividades extraescolares ou vai facer uso da biblioteca do centro es- 
perará nunha zona delimitada, mantendo a distancia de seguridade. 
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35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos) 

- Entradas: 

5 mestras. 

- Recreo: 

2 mestras. Unha para o recreo de Educación Primaria e outra para o recreo de Educación Infantil. Estas 

docentes vixiarán as portas de entrada dos baños, a fin de manter o aforo permitido nos mesmos. 

-Saidas: 

5 mestras, unha para cada aula e outra de apoio (no referente á saída das 15:00). Dúas mestras e tres 

coidadoras (no referente á saída das 16:30). 

 

 
Id. 

 

Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de 
madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán 
ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

- Non existe “Madrugadores” no centro. 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para 
a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 
coordinadas co organizador do servizo) 

- A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva posiblemente non se leven a cabo 

debido á imposibilidade por parte da ANPA de garantir o cumprimento das medidas esixidas no protoco - 

lo. 

- No caso de que finalmente se leven a cabo, variaremos este punto para recoller os aspectos que re- 

gulen o desenvolvemento das mesmas. 

-O servizo de uso da biblioteca do centro permanecerá de 16:30 a 17:30, sempre mantendo un aforo da 

biblioteca do 30%. As medidas de seguridade serán as mesmas que para o uso de zonas comúns du- 

rante o horario lectivo. A saída se realizará pola porta lateral, sempre mantendo a distancia de segurida- 

de. 

 

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

- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica 

no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

 Reunions telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería (Webex). 

-O alumnado que utilice o servizo de comedor sairá ás 16:30. O alumnado de Educación Infantil sairá 
pola porta principal. O alumnado de Educación Primaria sairá pola porta lateral. O alumnado que utilice 
o servizo de transporte esperará polo seu turno de saída, en fila de un en un e mantendo a distancia de 
seguridade, asemade, o alumnado das filas se colocará de forma ascendente en curso (os de cursos 
inferiores diante). As filas estará marcadas no chan do patio para que non exista confusión. 
O alumnado que vaia a acudir a actividades extraescolares ou vai facer uso da biblioteca do centro es- 
perará nunha zona delimitada, mantendo a distancia de seguridade. 
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39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

- As titorías levaranse a cabo, como norma xeral, os luns de 16:30 h a 17:30 h, principalmente 

realizaranse por teléfono, videoconferencia ou por correo electrónico. 

-En caso de que non sexa posible a realización das mesmas por ningún medio dos anteriormente cita- 

dos (cunha xustificación axeitada) poderanse facer presenciais na aula da propia titoría (ou donde 

considere o persoal docente) da seguinte forma: 

 Emprego de máscara. 

 Hixiene de mans ao acceder á aula. 

 Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

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

copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

-As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, limitando a presenza a unha persoa 

por familia para poder garantir a distancia interpersonal, sendo obrigatorio o emprego de máscara. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

- Se a situación non mellora dun xeito radical, non se realizarán eventos durante o curso escolar de for- 

ma presencial a excepción das actividades e espectáculos organizados polo concello de Cerdido como 

actividades complementarias. 

O centro será o encargado de asegurar que o alumnado cumpre todas as normas hixiénico-sanitarias 

(distancia de seguridade, uso de máscara e uso de xeles hidroalcohólicos) durante a actuación. O 

concello de Cerdido (quen contrata ás empresas) será o encargado de asegurar que ditas empresas e 

espectáculos cumpran as condicións hixiénico-sanitarias necesarias para que a actividade se leve a 

cabo con seguridade. 

 
 

 
Id. 

 

Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo 
de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

-O aforo será determidado polo órgano competente. Obligado o uso de mascarilla. Os acompañantes 

do   autobús   velarán   porque   todo   o   alumnado   leve   mascarilla   e   ocupen   os   seus  asentos. 

-Con carácter xeral quedan suspendidas as autorizacións excepcionais cando non sexa posible trans- 

portar   a   todo   o    alumnado.    Priorizarase    a    distancia    de   residencia    ao   centro  educativo. 

-O alumnado transportado terá prioridade para entrar nas aulas. Tal e como se explicou con anteriorida- 

de, a medida que vaian chegando ao centro irán incorporándose ás súas aulas. Nas saídas esperarán 

aos autobuses na súa fila correspondente, de un en un, mantendo a distancia de seguridade e en orde 

ascendente en idade. 

 

 Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita, xa que se levan a cabo na sá de 

audiovisuais do centro e pode garantirse o cumprimento da distancia de seguridade. O uso de 

máscara será obrigatorio. 
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Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o 
uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do 
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 persoal do centro) 

- Debido á flexibilización permitida para Educación infantil na última hora, estableceriamos unha quenda 

para o alumnado desta etapa educativa antes da finalización da xornada lectiva. 

-Para o alumnado de Educación Primaria organizarase outra quenda ás 15:00, previa desinfección das 

mesas e cadeiras (por parte das persoas colaboradoras de comedor) utilizadas pola quenda anterior, 

así como depois de ventilar un mínimo de 10 minutos. 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as 
diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

Haberá tres persoas colaboradoras do comedor, a encargada do comedor e a persoa na que a direc- 
ción do centro delega esta tarefa. Todas seguirán as medidas de hixiene para zonas comúns, poderán 
retirar a mácara para comer. 
Terán unha bata específica para esta labor, que se desinfectará diariamente antes e depois da activida- 
de de comedor. 

 

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

Cóntase cunha persoa encargada da cociña. 
-Os menús serán emplatados na cociña e servidos en bandexas. 
-Unha vez rematada a quenda o persoal de cociña desinfectará e lavará todos os utenslios e electrodo- 
mésticos que se usen. 

 
 

 
Id. 

 

Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do 
centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, sa - 
lóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

As aulas especiais terán a mesma dotación que esas aulas ordinarias  que permita realizar as rutinas de 

limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. 

- Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha ventila- 

ción de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se cumpre, os mes- 

tres de música e EF irán a buscar ao alumnado á súa propia aula e realizarán alí unha primeira explica- 

ción do que se vai levar a cabo na sesión. 

- No caso de EF, o aseo posterior ás sesións se realizará por quendas de un en un, en orde de lista. 

Sala fotocopiadora: 

- Será responsabilidade do usuario seguir as seguintes normas: 

 Desinfectar as mans antes de usar as fotocopiadoras, ordenador, encadernadores e 

plastificadora. 

 Pasar un pano con xel hidroalcohólico polas superficies manipuladas despois do seu uso. 

 Limitar a unha persoa o espazo. 

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

-Os xogos e actividades procurarán evitar o contacto físico reiterado ou por un tempo prolongado. En 
caso de ser necesario desinfectaranse as mans antes e despois da mesma. 

-Utilizaranse as mesmas medidas de seguridade e desinfección que se explicitaron para as zonas 
común do centro. 

-Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou 
que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso 
daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade 
de materiais de protección ou o uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con 
carácter previo e posterior ao seu uso. 

-Como norma xeral, o alumnado levará máscara, salvo excepcións (valoradas pola docente) nas que o 
alumnado necesite un maior aporte de aire, para o que se colocará a máis de 2 metros de distancia dos 
demáis e a volverá a colocar unha vez recuperado. 

-Como norma xeral, desinfectaranse as mans asiduamente. 

-Traballarase sempre con grupos estables de convivencia. 

- Evitarase enviar ao alumnado a recoller ou facer fotocopias. 
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47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 

-Só se cambiara de clase en supostos excepcionais (música, EF, inglés). 

-O docente anterior terá ao alumnado organizado en fila ordenada e continua, de un en un, gardando a 

distancia de seguridade e evitando aglomeracións. Esperarán na porta da aula na que vaian a entrar. 

-Se houbese outro grupo dentro esperarase a que saia. Entrarase gardando a distancia de seguridade, 

ventilarase a aula e hixienizaránse a mesa e a cadeira. 

 

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

-Usarase ata o 30% do seu aforo. 

-O responsable da biblioteca realizará un protocolo de acceso á biblioteca. O alumnado hixienizará as 

mans antes e despois da entrada na sala. 

-Os préstamos realizaranse de forma habitual. Unha vez devoltos se colocarán en caixas identificativas 

un mínimo de 24 horas antes de volver ao seu sitio. 

-Seguiranse as normas de funcionamento das aulas ordinarias e as normas sociais de uso de espazos 

comúns. 

- Polas tardes poderá ser empregada polos usuarios para realizar empréstitos, para consultas e para 

uso dos equipos informáticos. 

- Antes e despois de empregar os equipos informáticos será necesario que os usuarios realicen unha 

limpeza de mans e desinfección dos elementos de uso (teclado, rato e pantalla). 

 

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

-Estará limitado a 1/3 do seu aforo. Hixienizaranse sempre as mans á saída. 
 

-O público xeral só poderá usar un baño, o máis próximo á entrada (procurarase que o alumnado non 

utilice ese aseo). 

- 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. 

- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

 
 

 
Id. 

 

Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis 
coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

- Realizaranse dúas quendas de recreo: 

 de 12:30h a 13:00h – Educación Infantil 

 de 13:00h a 13:20h – Educación Primaria 

- Tanto o alumnado de infantil como o de primaria empregará as rutas e quendas de entrada e saída 

que utiliza para as entradas e saídas do colexio, polo que volve ser moi importante cumprir estritamente 

cos horarios. 

-Será obrigatorio o uso de mascarilla. 

-O recreo realizarase preferentemente no experior, de non ser posible no patio cuberto e se tampouco é 

posible (goteiras, etc.) realizarase na propia aula. 

-Non se poderán utilizar obxectos e xoguetes compartidos. 

-Na medida do posible fomentaranse xogos de participación alternativa que permitan cumprir as nor- 

mas de seguridade (mariola, chapa, etc.). 

-Delimitaranse espazos de xogo para os distintos grupos estables de convivencia. 

 

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia, 
existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

–Como norma xeral, para realizar as vixilancias e os grupos de convivencia estable, o profesorado 

soamente realizará gardas no nivel onde imparte docencia (poderá haber excepcións segundo 

determine a dirección do centro). 
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Id. 

 

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous 
primeiros cursos de primaria 
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52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na 
mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 

- A pesar de que en infantil se formarán grupos de convivencia estable, estableceremos unha serie de 

pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na medida do posible, o 

risco de contaxio e propagación. 

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

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

de seguridade para evitar contaxios. 

Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que intenta minimizar os riscos é algo complexo 

e que intentaremos facer deste xeito: 

Asemblea: 

• Realizarase cos nenos sentados no seu lugar nas mesas, excepto o equipo encargado esa semana 

de levar a cabo as rutinas iniciais, que ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. Dentro desas 

rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pan- 

demia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de 

mans. 

Colocacion do alumnado / agrupamentos: 

• Ao igual que en primaria, os grupos serán estables e tratarase de reducir a interacción global entre 

grupos. Serán dun máximo de 12 alumnos. 

Recunchos: 

 Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en recunchos. O 

material dos recunchos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos 

susceptibles de levar á boca. 

 Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase 

esta acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven obxectos e mans á 

boca. 

 Os recunchos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións anteriores ao 

recreo e outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas empregan- 

do un produto viricida e realizar unha ventilación correcta da aula. 

Uso de banos: 

 Se sinalizará un sanitario para cada aula e evitarase que coincidan simultáneamente alumnado 

das dúas aulas. Intentarase desinfectar despois de cada uso. 

 A maiores, realizarse a limpeza e desinfección completa tres veces por xornada lectiva como in- 

dica a norma xeral do protocolo. 

Uso de mascara 

 Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable non a esixa, cremos que o em- 

prego da mesma en espazos comúns e recreos será beneficioso, tanto a nivel de protección 
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53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os 
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

A merenda será individual dentro da aula. 

 

 
Id. 

 

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e 
ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

-Ao inicio das actividades informarase das medidas e recomendacións de hixiene e seguridade. 

-Os equipos de protección individual e o común estará perfectamente hixienizado, se é necesario se 

engadirán os equipos de protección adecuados. 

-As ferramentas estarán hixienizadas para o seguinte grupo. Sempre se usarán o mínimo posible. 

 
 

 
Id. 

 

Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 

dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder 

facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser 

o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia 

estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interac- 

cións dos grupos. 

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de 

que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia 

de seguridade. 

como para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación. 

 Será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos correctos para colocalas e quitalas 

de xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda. 

Material 

 Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado. En- 

tre este material será moi importante que haxa unha funda para as máscaras. 

 Material comun: colocarase en gabetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego de ma- 

terial común procederase á limpeza de mans e posteriormente aplicarase o produto viricida. 

 Dentro do material común haberá material de uso individual, que estará gardado en bolsas co 

nome de cada alumno. 
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56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 
extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 
circunstancia) 

Actualmente o centro non conta con alumnado que necesite medidas específicas neste eido. 

 
 

 
Id. 

 

Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que se - 
xan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 
vending ou cafeteiras) 

Reunions: 

 As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de audiovisuais (de forma que 

se poida manter a distancia de seguridade). 

 Preferentemente realizaranse de forma telemática (Webex). 

 

 
Sala de mestres: 

 O cambio de lugar da sala de mestres permite a estancia simultánea de seis persoas, polo que 

nos recreos todo o profesorado que non estea de garda poderá estar nese espazo. Aínda así, 

prestarase especial atención á ventilación da sala e o mantemento da distancia de seguridade. 

 Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal. 

 Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos 

equipos de traballo con xel hidroalcohólico. 

 Para empregar a maquinaria (forno, microondas…), os usuarios deberán realizar unha 

limpeza previa de mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os 

vasos desbotables. 

 Todo o material que sexa utilizado deberá desinfectarse. 

- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entra- 

das, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos 

de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes 

e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da 

súa autonomía. 

- Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de pre- 

vención de risco. 

- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de pro- 

tección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.* 

- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten 

escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educa- 

tivas especiais. 
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58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

Reunións dos órganos colexiados: 

1. Claustro: levaranse a cabo na sala de audiovisuais nas condicións expostas no punto anterior e 

con obrigatorio uso de máscara. No caso de que a situación o impida, empregarase a comuni- 

cación telemática usando a plataforma ofertada pola consellería. As convocatorias se entrega- 

rán telemáticamente. 

2. Consello escolar: neste caso empregarase preferentemente medios telemáticos, no caso de 

que non sexa posible se realizarán na sala de audiovisuais mantendo a distancia de seguridade 

e o uso de máscara. A convocatoria se realizará por medios telemáticos. 

 
 

 
Id. 

 

Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 

COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha 
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

-O equipo COVID debe asegurarse de que os protocolos e medidas son comprendidas por toda a 

comunidade educativa: 

-Proporcionarán a información. 

-Comunicarase ás familias a través da páxina web. 

-Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización. 

-Deseñaranse actividades de educación para a saúde en materia de COVID, tamén de forma transver- 

sal. 

-Desenvolveranse iniciativas innovadoras para desenvolver hábitos de vida activa e saudable a través 

do Plan Proxecta e dos Contrato-Programa. 

-O SERGAS poderá impartir docencia para o profesorado. 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de 
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así 
mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a 
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 

- Empregaranse todas as canles telemáticas de comunicación do colexio para a difusión de toda a 

información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas Consellerías de 

Educación e Sani- dade. 

 

61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado 
que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a 
comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—) 

-A docente coordinadora do equipo TICS colaborará coa dirección do centro na posta en marcha e fun- 
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62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións 
existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas 
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para 

que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recollerá as datas 

das reunións coas familias e o horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para 

poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos neste plan. 

- Levará recollido tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado de 4º de infantil. 

 

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 
disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade 
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

O plan estará na páxina web do centro. 

 

cionamento da aula virtual. 

-No mes de setembro crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, así como os usuarios para alum- 

nado e profesorado. Se porán a disposición do profesorado video tutoriais de realización de tarefas. 

-Os primeiros días de clase axudarase ao alumnado a inscribirse na aula e que se matriculen nos cur- 

sos dos que formen parte. 

-O profesorado se asegurará de que o alumnado coñece o funcionamento do seu curso. 

-A aula virtual e usuarios estará plenamente operativa a finais de setembro. Crearase un usuario para o 

inspector con permiso de acceso para todos os cursos virtuais. Daráselle ususario e clave. 

-En setembro os titores identificarán ao alumnado con falta de recursos en caso de educación telemáti- 

ca e notificaráselle á dirección. 

-Dirección fará unha lista dese alumnado e das súas necesidades. 
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