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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

Membros do equipo COVID 

MEMBRO 1 CARGO TAREFAS ASIGNADAS 

 

Mario Daniel 

Varela  

 

Responsable de 

centro  

 Xestión das peticións nos 

supostos de vulnerabilidade.  

 Comunicación das incidencias as 

autoridades sanitarias e 

educativas.   

 Coordinación do equipo Covid. 

  Cambios no protocolo se foran 

precisos e difusión dos mesmos. 

 

MEMBRO 2 CARGO TAREFAS ASIGNADAS 

 

Laura Pérez 

Alberte 

 

Titora, 

Coordinadora 

Covid 

 Rexistro de ausencias de persoal 

e alumnado. Comunicación das 

incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas.  

 Velar polo cumprimento das 

normas nos grupos de Educación 

Infantil: entradas, saídas, 

recreos...  

 Merca, distribución e inventariado 

do material preventivo. 

 

 



CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA  

NOME: CENTRO DE SAÚDE BEARIZ  

ENDEREZO: RÚA SAN PEDRO,4, 32525, BEARIZ, OURENSE.  

ESPAZO DE ILLAMENTO  

Está situado na  planta baixa. Trátase dunha pequeña aula que se atopa cerca do comedor e da aula principal, así 

coma dos aseos.                                      .  

Este cuarto contará con:      

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE ALUMNOS E ALUMNAS POR NIVEL E ETAPA 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

 

6º DE INFANTIL  1 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

1º 1 

2º 3 

3º 1 

4º 4 

5º 3 

TOTAL  13 

 

 

 

 Dispensador de xel 

hidroalcohólico.  

 Panos desbotables.  

  Termómetro.  

 Mascarillas quirúrxicas.  

  Papeleira de pedal 

 

 



CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

MESTRES PERMANENCIA COMPLETA NO 
CENTRO  

2 

MESTRES ITINERANTES  3 

PERSOAL NON DOCENTE ( Bibliotecaria, 
Persoal de cocina, Persoal de limpeza. 
Logopeda)  

5 

 

DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

O centro consta dunha única unidade. Dado o baixo número de alumnos por curso crearase un único 

grupo de convivencia estable para facilitar e intentar garantir a seguridade do alumando no centro 

dentro das posibilidades existentes, así como a dos mestres. Así pois o grupo estable de convivencia 

estará formado polo total de alumnos do centro . 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con indepencia da distancia interpersoal, 

sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.  

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

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

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

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

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

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

situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para 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 da persoa obrigada.  

Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 

segundos, ou con xel hidroalcohólico durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mas 

estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado de mans realizarase cando menos 5 

veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, 

antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. Necesidade dunha hixiene correcta de mans 

cada vez que se use material compartido.  

Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal de centro, familias e visitantes) da 

realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento, prestando especial 

atención a esta tarefa os primeiros días do curso.  

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

Determinar normas para o cambio de roupa do alumnado de Educación Infantil. Co alumnado de 

Educación Infantil é unha dinámica moi habitual a de ter que chamar ás familias para que acudan a 



cambiar aos nenos/as porque se mollaron por diversas causas, polo tanto é preciso marcar unhas pautas 

para levar a cabo este tipo de accións cando xordan ao longo do curso, e acordes a situación actual.   

 Evitar, na medida do posible que acudan ao centro persoas maiores de 70 anos e grupos de risco.  

 Soamente poderá entrar unha persoa ao centro, é a persoa deberá respetar as normas xerais 

indicadas: desinfectar as mans ao entrar, empregar mascarilla…  

 As familias soamente poderán acudir a zona de cambio, e se coincide que hai dous nenos, farase 

en orde, tendo que agardar o que chega de segundo fora do centro.  

 O profesorado de garda será quen acuda á aula avisar de que veñen a cambiar ao neno e 

encargarase dos seus desprazamentos (da aula á zona de cambio, e posterior volta á aula).  

 A zona de cambio establecida é o aseo contiguo ao aseo que empredan os alumnos.  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

Como norma xeral os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar entre si pero deben 

evitar a interacción con outros grupos.  

Dentro da aula:  

 O alumnado de Educación Primaria empregará a máscara continuamente tanto dentro 

como fóra da aula.  

 O profesorado indicará os momentos nos que pode prescindir dela. (Para algunha 

actividade ou situación concreta).   

 O profesorado utilizará a máscara continuamente.  

 O uso adicional de viseiras protectoras ou outras medidas de seguridade é voluntario.   

 Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto social.   

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

Debe ter o seu propio material co nome nun estoxo. Non se poderá usar material 

compartido sen previa desinfección.   

 En todas as aulas colocarase un dispensador de xel.  En toda las aulas haberá líquido 

desinfectante e panos de papel.  

 Evitaranse os desprazamentos innecesarios dentro da aula.  

 O alumnado non pode facer ningún tipo de recado polo centro.  Evitaranse ao máximo os 

percorridos polo centro.  

 Cando non se empregue a mascarilla o alumnado deberá tela gardada nun sobre de papel 

co nome.   

 Non se empregaran os percheiros dos corredores. As chaquetas e mochilas estarán na 

aula ao carón de cada alumno/a.   

 En Educación Primaria non se deixaran os libros nin o material no centro. O alumnado 

deberá traer na mochila o que precise para cada día. 

 Manteranse as xanelas abertas cando as condicións climatolóxicas o permitan.  

 As mestras desinfectarán a mesa, a cadeira e o equipo tecnolóxico de uso comùn 

empregado durante a sesión. 

 

 

 



 

 

Lingua extranxeira 

Nas sesións de lingua estranxeira, non se repartirá material polo cal cada alumno deberá ter a man os 

seus libros de texto de inglés, libreta e material de escritura propios. Non se empregará material de uso 

compartido (tarxetas de conversa, flashcards, pelota, xogos, etc) polo que se recorrera a materiais 

audiovisuais aportados pola docencia e o propio de cada alumno ou alumna 

Música 

O noso centro conta cunha aula de Música. Neste curso académico 2020-2021 evitarase na medida do 

posible desprazamentos do grupo de convivencia estable polos corredores, así pois, esta aula non se 

empregará de xeito habitual. Non obstante, si que, cando a mestra especialista así o considere necesario, 

farase uso dela para actividades de movemento e danza ou ben doutra índole, cando sexa inviable a súa 

realización na aula ordinarSe a actividade a realizar é de movemento todo o alumnado seguirá a 

empregar as súas máscaras e non as retirará ata que a mestra o indique, por non consideralas necesarias.  

Ó finalizar a mesma cada neno e nena desinfectará a súa cadeira, en caso de ser usada, con panos 

desbotables e produto desinfectante.  

O emprego de instrumentos musicais nesta aula será limitado pero sempre que se faga, será de uso 

totalmente individual, debendo procederse unha vez rematada a actividade, á súa desinfección. No caso 

do alumnado de cursos superiores serán eles mesmos os que realicen esta tarefa, e no caso dos mais 

pequenos deixarase á mestra esta labor.  

Aula ordinaria: Será aquí onde se desenvolvan de xeito habitual as sesións de música. Cando remate a 

sesión, a mestra especialista desinfectará tódolos elementos de uso común que puidera ter empregado, 

mesa, cadeira, teclado, rato e mando de canón. Na medida do posible ventilará a aula e deixará abertas 

as xanelas. 

Práctica instrumental:  

Uso da frauta doce: Será este o instrumento de uso continuado na etapa de Primaria, en 4º e 5º. De uso 

persoal e intransferible, deberá estar identificada con nome e apelidos tanto no estoxo como na propia 

frauta. Uso de limpador que nunca será prestado a ningún compañeiro ou compañeira. A práctica 

instrumental con frauta realizarase tentando manter a maior distancia posible dentro do espazo e 

posicionándose todo o alumnado na mesma dirección, de cara á mestra. Ó rematar co seu uso cada 

alumno/a limpará inmediatamente a súa frauta e procederase a desinfección de mans con xel 

hidroalcohólico. Moi importante esta limpeza xa que, a condensación do aire no interior da frauta 

resulta un foco importante de propagación de virus polo que se debe ser moi concienciudo nesta 

desinfección.  

Instrumental Orff: todo o alumnado desinfectará as súas mans antes e despois da práctica instrumental. 

Todos aqueles instrumentos de pequena percusión empregados polo alumnado serán desinfectados 

seguidamente ó seu emprego. Na etapa de E.I. esta labor será realizada pola mestra especialista. Nos 

curso de E. Primaria será o alumnado o encargado de realizala, cunha solución hixienizante e panos 

desbotables que serán depositados nunha papeleira con tapa, accionada con pedal. Danza e movemento: 

Darase prioridade á realización de coreografías sen contacto físico e sen emprego de elementos 

externos. Estas realizaranse sempre na aula de música, onde se eliminarán para esta actividade cadeiras 

ou calquera outro elemento que entorpeza ou reduza o espazo desta aula. Como xa se fixo referencia 

anteriormente, durante a realización destas actividades a máscara será de uso obrigatorio para todo o 

alumnado. 



Relixión: Nesta área faise necesario dividir o grupo de convivencia estable. Como norma xeral, a mestra 

de relixión atenderá ao seu alumnado dentro da aula ordinaria, e os mestres de atención educativa 

impartirán a materia na sala de audiovisuais.  

 

Educación Física: Só se poderá retirar a máscara cando o mestre o estime necesario. Todo o material 

empregado será desinfectado despois do seu uso. Cando as condición climatolóxicas o permitan 

empregaránse os espazos exteriores ou o pabillón. Nesta área os alumnos tamén se dividirán en dous 

grupos.  

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DE ESPAZOS DE AL  

Como norma xeral a mestra de AL recollerá os alumnos na súa aula e acompañaraos ata a aula de AL. 

Antes de entrar na aula debemos desinfectar as mans con xel hidroalcohólico. No caso de alumnado de 

EP será obrigatorio o uso de máscara, salvo naqueles momentos nos que o profesorado indique que se 

pode prescindir dela. A maiores nas sesións de AL, o alumnado (tanto de EI como de EP)deberá empregar 

pantalla protectora. Os alumnos deberán traer o seu propio material (un estoxo+ libreta de traballo..) 

Nas sesións de AL, o alumnado debera empregar pantalla protectora. O finalizar a sesión desinfectaranse 

os materiais comúns empregados (mesas,cadeiras, xogos...), e desinfectaran as mans ao saír. Entre 

sesión e sesión ventilaranse as aulas. No caso de suspensión temporal da actividade presencial, as 

sesións co alumnado continuaranse a través da aula virtual e se é preciso a través da plataforma dixital 

da Xunta de Galicia Cisco Webex.  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito presencial cando sexa 

absolutamente necesario e sempre con cita previa. Deben manterse as xanela abertas o maior tempo 

posible. No caso de suspensión temporal da actividade presencial, o departamento de orientación 

deberá continuar coa súa actividade de xeito telemático. 

TITORÍAS COAS FAMILIAS 

Na realización de reunión de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non 

presencial mediante videochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores 

e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunión, onde se 

garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade e o emprego de máscara xunto coa 

dispoñibilidade de productos de limpeza de mans.  

MEDIDAS DE LIMPEZA DOS CENTROS  

O persoal de limpeza proporcionado polo concello realizará as tarefas de limpeza. 

 Mañá : Limpeza dos espazos comúns despois do seu uso : multiusos (madruga),  aula música,  ( si se usa 

nesa xornada) Limpeza de aseos , limpeza de pomos.  

Tarde: Limpeza e desinfección das aulas e zonas de uso común (comedor...) , Limpeza e desinfección da 

sala de mestres, Limpeza de aseos.  



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

alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado 

o centro educativo. Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.  

O persoal de limpeza será o encargado de repoñer xabón e panos desbotables nos aseos e no comedor e 

xel hidroalcohólico nos dispensadores de parede. Vixiara que haxa existencias suficientes no centro e 

avisará ao membro do equipo covid encargado das compras cando se estean esgotando. Deberá vixiarse 

a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera 

contacto accidental. En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza dos aseos. ANEXO 1  

Sempre que as condicións climátolóxicas o permitan as xanelas permanecerán abertas. O profesorado 

deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na aula: EF, recreo, ao remate da xornada, 

sempre que sexa posible, entre clases. En cada aula existirá un modelo de checklist para rexistrar as 

ventilacións de cada unha das aulas.  

XESTIÓN DOS GROMOS 

O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de síntomas para 

comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARSCoV-2 mediante 

a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que debe realizarse antes da 

chegada ao centro. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal 

non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de 

referencia e a algunha das persoas membros do equipo COVID. 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.  

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha un 

auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha 

infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I que 

debe realizarse antes da chegada ao centro. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na 

casa, o alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro 

de saúde de referencia do alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún 

xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.  Se algunha persoa 

do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan 

con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A 

persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. Non 

asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compatibles 

con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período 

de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 

COVID-19.  Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de 

actuación previsto con antelación: levarase a 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 teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso 

de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que 

inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as 

instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.  



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

alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 

contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle 

informática sinalada no punto 2). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os 

contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como 

contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en 

corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.  

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

pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para 

as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.  

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Territorial 

de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha parte do centro educativo (aula ou 

grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de 

contactos identificados en cada abrocho.  

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO  

ENTRADA E SAÍDAS: O obxectivo desta proposta é evitar as aglomeracións tanto nas entradas como nas 

saídas. O funcionamento depende no cumprimento estricto das normas e dos horarios tanto do persoal 

como das familas. Para evitar un número innecesario de persoas cada alumno ou alumna só debe vir 

acompañado por un adulto. É moi importante que nin familias nin profesorado se entreteñan nas 

entradas ou saídas dando avisos, recados... Para iso haberá que empregar a axenda, o teléfono, a aula 

virtual, o correo electrónico... 

Os acompañantes non poderán acceder ao interior do centro, salvo razón xustificadas ou relacionadas 

con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requerida polo propio centro. O centro 

establecerá horarios específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de entrada 

ou saída, nin con intercambios de clase ou recreos. Os alumnos esperarán nunha zona de espera 

habilitada, donde a titora recollerá ao alumnado para levalo á súa aula.  Cada grupo estable de 

convivencia deberá esperar ao momento da entrada na zona delimitada para tal fin. A medida que vaian 

entrando limparan as mans con hidroxel.  

Á hora da saída o mestre que se atope co grupo na última sesión, será o encargado de priorizar a saída 

dos alumnos transportados e seguidamente ao resto dos alumnos, de xeito ordenado.  

Os consellos escolares celebraránse preferentemente de xeito telemático.  

Alumnado transportado  

O alumnado deberá empregar a máscara obligatoriamente. Os/as acompañantes da empresa serán os 

encargados de vixiar que o alumnado leve a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario ocupe o 

seu asento durante todo o traxecto. Asignaránse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar 

para realizar unha melor trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as 

autoridades sanitarias determinen un uso máis restrictivo do mesmo. O autobús entrará dentro do 

recinto escolar para facilitar a entrada do alumno transportado.  

O alumnado transportado dirixirase á zona habilitada para a espera.  

 



 

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR  

Ao tratarse dun grupo estable de convivencia os alumnos poden comer agrupados, sen respectar a 

distancia a distancia de 1,5 metros. Aínda así estbaleceránse sitios gardando certa distancia xa que existe 

a posibilidade pola amplitude do espazo. Asignaráselle un posto fixo durante todo o ano a cada alumno, 

e grantirase a estanqueidade.  

O persoal do cátering, ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval e utensilios que se empreguen 

no proceso.  

 

USO DOS ASEOS   

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. Marcarase 

o espazo inutilizado. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. Durante os recreos e nas 

entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se 

cumpre o aforo. 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. O persoal coidador cando teña 

que cambiar de roupa a algún alumno ou alumna empregara o aseo que este alumno ou alumna 

empregue habitualmente. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS Á METODOLOXÍA E PROGRAMACIÓN 

É preciso plantexar un plan B por se fose preciso por en marcha un novo confinamento, xa ven sexa da 

aula, do nivel ou do centro. Para a posta en marcha do mesmo tomaranse como referencia os 

procedementos que resultaron positivos levados a cabo no curso 2019-20, as posibles novas aportacións 

por parte da consellería, adpatándose ás posibilidades dos medios dos alumnos/as. As propostas serán 

personalizadas para o grupo de xeito diario a través da Aula Virtual, procurando na medida do posible 

manter a liña metodolóxica empregada na aula. A través da Aula Virtual manterase o contacto co 

alumnado a través dos pais/nais/titores, xa que a través desta plataforma suben os arquivos para a 

posterior avaliación por parte do profesorado. A Aula Virtual a empregar será a mesma que se empregou 

no curso 2019-20, xa que as familias xa a coñecen.  

A metodoloxía terá en conta os seguintes aspectos:  

 Para avaliar ao alumnado e estipular o avance ou non de contidos, farase seguindo as intruccións 

que determine a Consellería. 

 A proposta de tarefas farase diariamene indicando que arquivos é preciso que suban a Aula 

Virtual e como os deben nomear, puidendo establecer una data límite de entrega.  Plantexaranse 

actividades específicas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo en 

coordinación do profesorado especialista en pedagoxía terapeútica e audición e linguaxe. Esas 

sesións individuais durante a supensión das clases substituirán parte da programación xeral da 

aula.  



 Respetarase o horario lectivo dos especialistas, e nas psopostas de titoría especificaranse para 

traballar a linguaxe oral, a escrita e aspectos de lóxico-matemática, funcionando como fio 

conductor a competencia dixital.  

 Ofrecer diferentes alternativas para a realización das actividades (material para imprimir, para 

traballar de xeito dixital, para facer online…) coa finalidade de responder as diversas situacións 

socio-familiares no realtivo a recursos dispoñibles dende o fogar.  

 Procurarase plantexar actividades que favorezan a socialización como por exemplo a elaboración 

de materiais nos que se comparten entre o propio alumnado as súas propias produccións, 

aproveitándoo a súa vez para realizar novas actividades. Incidindo ademáis no aspecto 

motivacional por traballar con materiais creados a partir das súas propias produccións. Outra 

proposta é a través dos aniversarios, reforzando o vínculo social entre o alumnado con 

actividades que se leve a cabo, terase como producto final un pequeno agasallo dixital para os 

alumnos que cumplen anos (libro de debuxos, felicitacións…),  

 Será preciso realizar ao comezo do curso unha enquisa sobre posibles problemas de acceso as 

novas tecnoloxías (dispositivos, conexión…) para adiantarnos aos feitos e saber con que 

alumnado debemos adaptar a metodoloxía ou facilitarlle as familias dende o centro unha tablet 

no caso de ser posible.  

 Unha sesión semanal na que poder vernos empregando Webex ou outra plataforma para a 

realización de videoconferencias habilitada pola Consellería de Educación. 

 Ter continuidade na coordinación cos diferentes equipos de traballo: ACE, EDLG, Equipo de 

Biblioteca, Equipo de Convivencia, Equipo TIC e Departamento de Orientación. As posibles 

propostas realizadas para o centro dende os diferentes equipo integraranse nas propostas de 

actividades coa fin de favorecer a participación do alumnado e non sobrecargar as familias.  

  Procurarase manter continuidade co proxecto que se estivera traballando na aula empregándoo 

como eixe temático.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS RECREOS  

A merenda será individual, non é posible facer merendas colectivas por ningún tipo de celebración. A 

merenda, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan (tendo en conta aspectos de temperatura 

e vento para tomar a decisión) realizarase na zona de recreo asignada. Neste caso levarase para o patio 

unha cubeta na que o alumnado poida deixar o tupper ao rematar e ao regresar á aula a titora 

repartiraos ao alumnado para que o garde na mochila. Os aniversarios poderán seguir celebrándose, 

pero unicamente se repartirán alimentos envasados por parte da titora. Os nenos e nenas traerán da 

casa a merenda na mochila dentro dun tupper ou bolsa de tea, un mantel e traerán auga nunha botella 

co seu nome.   

USO DO MATERIAL DE XOGO: Despois de cada uso desinfectarase e si fose necesario manterase en 

cuarentena preventiva.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO  

Sala de Mestres:  Antes de entrar, se é posible, lavar as mans e se non, botarse xel hidroalcohólico. 

Manter as ventás abertas todo o tempo que sexa posible. Cada quen debe ter unha taquilla onde gardará 

os obxectos persoais, deixando sobre a mesa aquilo que sexa imprescindible para usar. Cada quen 

deberá traer un estoxo co que precise, xa que non haberá material para compartir ( o de máis uso: lapis, 

bolígrafos, rotuladores, goma, afialapis,... ) O material que si se vai compartir ( grampadora, 



plastificadora, taladradora, guillotina, máquina de café, fotocopiadora...) haberá que limpalo cando se 

remate e gardalo. No caso dos ordenadores limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla. Os 

ratos limparanse ao rematar, igual que a superficie da mesa. O teléfono e telefonillo tamén se limparán 

unha vez utilizados.  

Na sala poderá estar á vez, un máximo de 10 persoas. ( valorar ben os espazos ). Poderán usarse as 

cadeiras que estean permitidas, sen movelas dese lugar. Haberá cadeiras sinaladas que non se usarán 

para manter o espazo. Deberá limparse o espazo da mesa utilizado e a parte das cadeiras onde se apoian 

os brazos, se é o caso.  

Haberá cartelería que recorde as normas e consellos. Haberá papeleiras de pedal, que deben quedar ben 

cerradas despois do uso. O persoal das empresas da máquina de café e auga accederan a sala a ser 

posible en horario de tarde excepto os martes.  

As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa o por indicación dos membros do equipo 

directivo. Cando algún persoal do centro empregue algún elemento deste espazo (telefonillo, 

fotocopiadora, teléfono...) deberá limpalo despois do seu uso.  

REUNIÓNS: Poderán manterse nesta sala, as reunións de pequenos equipos ( Equipos Docentes, Equipos 

de Traballo, etc. ) Os Claustros e Consellos Escolares, realizaranse na sala de usos múltiples. 

Empregaranse medios telemáticos sempre que sexa posible. Realizaranse as xustas e necesarias, 

intentando agrupar temas que haxa que tratar.  

CARTELERÍA DO CENTRO  

O centro disporá de carelería informativa nas entradas, aseos, corredores, escaleiras e zonas de recreo 

que advirta sobre seguridade, sintomatoloxía do COVID- 19 e medidas de hixiene social individual. Nas 

aulas e aseos reforzaráse a información sobre hixiene individual.  

DIFUSIÓN DO PLAN  

Este Plan segue as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo 

Directivo coas aportacións do profesorado do centro, a pesar de non ter formación en 

materia sanitaria nin de organización en aspectos relacionados coa prevención de riscos 

laborais. Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación epidemiolóxica 

e aberto as aportacións de toda a comunidade educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

Enquisa de autoavaliación 
 

PRESENTOU NAS ÚLTIMAS DÚAS SEMANAS? 

 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS?          

Febre maior de 37,5 ºC 

 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

OUTROS SÍNTOMAS?          
 

Fatiga severa (cansazo) 
 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 
 

 

TEN ACTUALMENTE ALGÚN DOS SÍNTOMAS? 

Sinalar cales e cando comezaron 
 
 

 

 

 

TIVO CONTACTO NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS?          

 
Cunha persoa covid-19 + confirmado 

 

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola covid 19 
 
 

CONVIVIU NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS?          

 
Cunha persoa covid-19 + confirmado 

 

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola covid 19 
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Enquisa de autoavaliación 
 

 

Todo o alumnado e persoal do centro realizará unha 

autoavaliación diaria para comprobar que non existe síntomas 

de infección pola covid-19. 

 
 

PERSOAL DOS CENTROS 

O resultado da enquisa NON ten que comunicarse cada día aos 

centros educativos, senón que o afectado debera seguir o 

protocolo oportuno en caso de detectar síntomas. 

Protocolo a seguir polo persoal en caso de detectar un ou 

máis síntomas: Non acudir ao centro educativo 

Comunicar os síntomas ao servizo sanitario de 

 
Comunicar a situación ao equipo covid do seu centro 
educativo. 

 
De forma preventiva, debe manterse en illamento 

domiciliario, ata que os facultativos correspondentes 

dean as indicacións oportunas 
 
 

 

ALUMNADO 

O resultado da enquisa NON ten que comunicarse cada día aos 

centros educativos, senón que o afectado debera seguir o 

protocolo oportuno en caso de detectar síntomas. 
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MODELO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 
D./Dª        _, con DNI 

número   , como pai/nai/titor legal do  alumno/a 

  _, matriculado no curso 

  , do centro educativo  _ 
 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación 

clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento 

preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 

 
- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co 

seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 

educativo. 

 
- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e 

sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa 

coordinadora COVID do centro. 

 
 
 

En  , a  de  de 2020. 
 
 
 

ASDO.    


