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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

Membros COVID

Membros do equipo COVID

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

Membro 1 ANTÓN GÓMEZ RODRÍGUEZ Cargo

Tarefas asignadas

• Coordinador equipo COVID
• Nomear aos demais membros do equipo
• Interlocutor coa administración e co centro de referencia
• Comunicación de casos
• Xestión das peticións, en caso de vulnerabilidade

Membro 2 MARTA RODRÍGUEZ NOVOA Cargo

Tarefas asignadas

• Rexistro das ausencias de alumnado e persoal do centro, 
relacionadas co COVID

• Referenciar na aplicación creada pola Xunta dos casos 
relacionados coa pandemia

• Levar ao claustro e/o equipo directivo propostas de mellora sobre 
patios, corredoiros...

• Encargarase de pasar ao coordinador TIC toda aquela 
información relacionada coa pandemia que teña que subirse a 
paxina web

• Encargarse de controlar, entre o profesorado, os resultados da 
auto enquisa do persoal do centro

Membro 3 SALOMÉ FERNÁNDEZ SENRA Cargo

Tarefas asignadas

• Mercar, distribuír e inventariar o material que se merque para a 
prevención e hixiene

• Garantir a difusión dos protocolos ao profesorado e as familias.
• Difusión, no entorno das familias, da 

necesidade/obrigatoriedade de facer a enquisa inicial as 
familias e alumnado

• Coordinar a distribución da cartelería polos corredores e polas 
aulas

Centro de referencia

Centro de
referencia

Centro CENTRO DE SAÚDE O PEREIRO DE AGUIAR Teléfono

Contacto Juan Gómez Capelo                                                                                                      988259318



Espazo de illamento

Zona de observación no recibidor do centro

• Espazo: Espazo creado específicamente no recibidor do centro con  ____  m2
• Material específico:

• Máscaras ciúrxicas
• Xel hidroalcohólico
• Termómetro
• Panos desbotables
• Papeleira con tapa accionable con pedal

• Teremos indicacións do distanciamento adecuado por si houbera máis dun caso
• Observacións:

- No momento de ser empregada para a xestión dun abrocho, procederase a comunicar
ao    equipo de limpeza para que proceda a súa desinfección despois do seu uso. 
-  O  contendor  onde  se  depositen  os  panos  ou  outros  productos  usados  por  eles
contaran con bolsa, dita bolsa deberá se extraída e colocada nunha segunda bolsa de
lixo, con peche, e depositala na fracción resto.
- Ventilación do espazo de aillamento.

Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa

Alumnado
matriculado
INFANTIL

4º de Educación Infantil- 28

5º de Educación Infantil- 29

6º de Educación Infantil- 17

PRIMARIA

1º de Primaria- 27

2º de Primaria-25

3º de Primaria- 24

4º de Primaria- 37

5º de Primaria-28

6º de Primaria- 28



Cadro de persoal do centro educativo

Persoal centro educativo
Xornada completa

Persoal non docente 5
Persoal limpeza 2

Profesorado
30

37

Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa INFANTIL Nivel 4
º

Grup
o

A

Aula Nº de alumnado 
asignado

14 Nº de profesorado 
asignado

Etapa         INFANTIL Nivel 4
º

Grup
o

B

Aula Nº de alumnado 
asignado

14 Nº de profesorado 
asignado

Etapa INFANTIL Nivel 5
º

Grup
o

A

Aula Nº de alumnado 
asignado

15 Nº de profesorado 
asignado



Etapa INFANTIL Nivel 6
º

Grup
o

A

Aula Nº de alumnado 
asignado

18 Nº de profesorado asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 1
º

Grup
o

A

Aula Nº de alumnado 
asignado

13 Nº de profesorado asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 1
º

Grup
o

B

Aula Nº de alumnado 
asignado

14 Nº de profesorado 
asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 2
º

Grup
o

A

Aula Nº de alumnado 
asignado

25 Nº de profesorado 
asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 3
º

Grup
o

A

Aula Nº de alumnado 
asignado

11 Nº de profesorado 
asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 3
º

Grup
o

B

Aula Nº de alumnado 
asignado

13 Nº de profesorado 
asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A

Aula Nº de alumnado 
asignado

18 Nº de profesorado asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B

Aula
Nº de alumnado 
asignado 19 Nº de profesorado asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A

Aula
Nº de alumnado 
asignado 15 Nº de profesorado asignado



Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo B

Aula
Nº de alumnado 
asignado 13 Nº de profesorado asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A

Aula
Nº de alumnado 
asignado 14 Nº de profesorado asignado

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo B

Aula
Nº de alumnado 
asignado 14 Nº de profesorado asignado

Medidas específicas para grupos estables de convivencia

• Dotación hixiénica: xel desinfectante, dispensador de papel, limpador desinfectante. Papeleira con pedal
do que terán que facer uso como indique o titor/a.

• Asignación de posto fixo, para o cal a entrada e saída na aula está determinada polo orde de lista. É moi
importante traballar todos estas normas nas primeiras semanas, tanto a entrada como a saída para que
logo se converta nun hábito e se faga de xeito moito máis áxil.

• O úso de máscara será obrigatoriao a partir ade os seis anos de idade con idependencia do mantemento
da distanci interpesoal, sen prexuixo das exencións previstas no ordenamento xurídico.

• O alumnado (a partir do nivel de Infantil) e o profesorado, así como o restante persaol, teñen a obriga de
usar máscara duratne todo a xornada lectiva en todo os espazos do centro educativo. Será obligatoria
para o alumando levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo espec´fico para gardala
en caso ncecesario.

• Na  etapa  de  Eduación  Infantil  sempre  que  sexa  posbible  usarán  máscara,  sendo  obrigatoria  para
profesorado ou persoal non docente que teña contacto con estos grupos.

• Será obligatorio a hixiene de mans de alomenos 5 veces no día, con auga ou xabón ou no seu defecto
con xel hidroalcohólico, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e
despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. Na Etapa de Eduación Infantil esta hixenización de
mans  farase  sempre  con  supervisión  dun  adulto,  evitando  deixar  os  xeles  hidroalcohólicos  ao  seu
alcance.

• Material individual para o alumnado no seu estoxo. No caso do alumnado de infantil o material estará en
colectores persoais, de uso estritamente individual, que se lles entregará cando sexa.

• Non caso de usar material compartido debera de facerse unha hixiene correcta de mans cada vez que
se use ese material e hixenizalo antes e despois do seu uso. 

• Cada  alumno/a  deberá  traer  unha  bolsa   na  que  debe  vir:  panos  de  papel,  merenda,  máscara  de
reposto…

• Todos os refugallos que resulten da hixenización dos materias ou espazos así como os panos de papel
de uso persoal serán desbotados no contenedor de tapa e pedal e sempre accionados por un adulto
para evitar calquer contaxio de carácter accidental.

• Carteis relativos a hixiene e prevención con respecto ao COVID nas aulas e nos corredores.
• Todos os días, nos primeiros 15 minutos, traballaremos hábitos de saúde e normas de hixiene

relacionados co COVID. Na entrada e antes de saír procederemos a hixienizar o material e o
sitio. 



• Con carácter xeral, mantererase unha distancia interpersonal de 1.5 metros nas interaccións entre as
persoas no centro educativo.

• A organización do alumnado establecerase, con carácter xeral,  en grupos de convivencia estable, en
cuxo  ámbito  non  se  aplicará  os  criterios  de  limitación  de  distancia  indicados  no  punto  anterior.  A
distancia entre os puputres será a máxima que permita a aula, para a aplicación do criterio de medición a
distancia realizarase dende o centro das cadeiras. 

• Cando haxa un cambio de mestre/a, 5 minutos antes,  procederase a recoller  e hixienizar  o material
empregado e preparar o seguinte. O profesorado procederá a facer o mesmo co seu, tanto o que sae da
aula como o que entra na mesma.

• As aulas ventilaránse alomenos de15 minutos ao incio da xornada, ao final da xornada, nos recreos e
sempre que sexa posible nos cambios de clase. Recomendase como mínimo a ventilación entre sesións
de alomenos 5 minutos, sin prexuizo do anterior.

• En caso de empregar a pizarra para corrixir exercicios, procederase a hixienizar o material empregado.
• Ο  ventás,  portas,  persianas,  dispositivos  de  ilumnación  e  demáis  ferramentas  pedagóxicas  serán

unicamente usadas polo profesorado ou persoal non docente coas medidas de hixiene que procedan e
nunca polo alumando.

• Os desplazamentos dos grupos de convivencia estable faránse sempre por orde de lista, de xeito que
sexa máis fácilitar a trazabilidade de contaxios.

• Baixarán ao recreo, pola camiño indicado supervisado polo/a mestre/a ao cargo durante este momento
do grupo de alumnos/as e irán a súa zona específica levando a máscara posta.

• Deixar a ventá aberta durante os recreos,  sempre e cando o tempo o permita.

• 15 minutos antes da saída procedemos a recoller o material e hixienizar a nosa zona de traballo, no orde
establecido coller o noso abrigo e mochila e proceder a formar a fila como esta establecido.

• Cando teñan que acudir a Educación Física, o mestre especialista será o que veña a buscalos a aula.
Mentres tanto,  estes espazos deben quedar ventilando e o material  hixienizado da hora anterior.  Co
mestre  correspondente  dirixirase  a  aula  de  Educación  Física  respetando  a  distancia  e  seguindo  o
percorrido que está establecido. O uso de máscara será obligatoria agás qe se realicen as actividades
no exterior,  de maneira individual, a máis de 2 metros de distancia interpersoal e o uso de máscara
resulte inadecuado.

• Nas clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros.

• O uso dos cuartos de aseo, estará este supervisado  por profesorado de garda con disponibilidade, en
caso de non haber disponibilidade destes, o seu uso deberá estar controlado polo profesorado de aula .

• Todo o persoal que acceda o centro deberá de levar obligatoriamente a máscara posta.

Canle de comunicación 

Comunicación co centro

Profesorado:
• Teléfono (centro ou persoal do coordinador covid)
• Mensaxe privada por whatsapp ou SMS

Alumnado:
• Teléfono do centro: 988259454
• Correo do centro: ceip.benchosey@edu.xunta.es



Rexistro de ausencias

Ausencias

- Rexistro de faltas habituais por follas de rexistro de cada titor/a e en Xade
- Rexistro de faltas por sintomatoloxía COVID-19

• Farase un  rexistro de faltas por este motivo diferenciando para persoal docente, non docente
e alumnado.

• Estas faltas tamén se anotarán na aplicación Xade
• Emprego da canle informática para comunicación destes casos que vai habilitar a Consellería

“Educovid”
- As ausencias producidas por efectos da pandemia considéranse xustificadas a efectos do protocolo
de prevención do control do absentismo escolar e do número de faltas permitidas; non sendo preciso
xustificante . 

Comunicación de incidencias

PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE
Comunicación

• Chamarán ao Centro e ao Centro de Saúde de referencia de cada un ou o teléfono de 
referencia do Sergas.

              NO CASO DE QUE A INCIDENCIA SE PRODUZA NO COLEXIO

• O traballador/a que inicie síntomas debe abandoar o centro proteido por máscara cirúrxica, e 
seguirá as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada polo 
profesional sanitario. En caso de resultaro positivo confirmado, o equipo COVID do centro 
escolar comunicarao ao equipo COVID-ESCOLA do centro de saúde de referencia.

ALUMNADO
Comunicación

NO CASO DE QUE A INCIDENCIA SE PRODUZA NO DOMICILIO

• Chamarán ao Centro de atención Primaria de referencia do alumno ou ao teléfono de 
referencia do SERGAS.

• Comunicarán a incidencia ao colexio

              NO CASO DE QUE A INCIDENCIA SE PRODUZA NO COLEXIO

• Contacto coa familia ou persoa de referencia para que se presente con centro á maior 
brevidade posible que procederá a chamar ao centro de saúde de Atención Primaria para 
solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e segirase as súas instrucións.En 
caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.



2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Situación de pupitres

A colocación dos pupitres establecese en filas mirando cara a mesa do mestre/a cunha separación dun
1 metro do centro da cadeira dun neno/a con respecto ao centro da cadeira dos que se atopen ao seu 
arredor, sempre que sexa posible.

Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas específicas
� Contarán coa dotación de material hixiénico igual cas demais aulas e a maiores:

o Pantallas protectoras cando sexa necesario o seu uso.

� Sempre que sexa posible o mestre de PT e Al entrará na aula, en caso de ter que 
empregar as aulas específicas seguiremos estas pautas:

o Ventilar a aula alomenos de 15 minutos mentres se vai a levar/recoller ao alumnado a súa 
aula de referencia

o Hixienización de mans ao entrar e saír
o Limpeza/desinfección do material empregado e mesa e cadeira tanto de mestre/a como de 

alumno/a
o Explicar, previamente, as pautas do traballo a realizar e o material a empregar
o Levar o seu estoxo e unha vez dentro da aula non pode saír a buscar nada
o Prioirizárase o emprego de materiais individuais na aula, pero no caso de ter 

que traballar con material de aula velarase pola correcta hixienización despois 
de cada uso.

Titorías coas familias

Titorías

Non presencial
Virtuais a través da plataforma hablitada para tal fin pola Consellería de Eduación.
Telefónicas. Neste caso identificarase o/a interlocutor/a sen que caiba duda da súa personalidade e 
faráselle constar que todo o tratado é confidencial.
Presencial. So nos casos que non se poda levar a cabo a anterior e coas seguintes pautas:

• Concertar cita e acudir un só membro da familia
• Respetar e cumprir as normas hixiénicas e de prevención establecidas no centro

• As reunións leváranse a cabo na aula do alumno/a e deberá sentarse no sitio 
establecido, para gardar as distancias, e acudir con máscara

• En caso de querer revisar algún traballo, control, proba,... deberá indicalo antes 
para facer copia e non manipular o mesmo papel.

- Tanto nun caso como noutro a cita será por petición do titor/a ou da familia polos medios 
establecidos no centro: abalar móbil, axenda, teléfono,...



Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro

Canles de información

• Mensaxeria para o que empregaremos o abalar móvil.
• Para as familias que non podan descargar a aplicación antes referenciada empregaremos o

teléfono
• A páxina web seguirá a ser o referente para dar a coñecer ás familias todas as novidades

relacionadas  co  centro,  establecendo  un  apartado  especial  para  información  relativa  ao
COVID que lles poda afectar

• Fomentaremos que as notas informativas se achegen de forma dixital, creando entradas na
páxina web e/ou enviando enlaces dos ficheiros as familias por abalar móbil

 Uso de máscaras no centro

Emprego de máscaras

A máscara empregárase durante todo o tempo de permanencia no centro. 

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Difusión do plan

• Publicarase na páxina web do centro nos apartados: documentos do centro e no apartado 
específico: novidades COVID

• O enlace da información colgada na páxina web enviarase ás familias por medio de abalar 
móbil

• Tamén se enviará dito enlace aos membros da ANPA para que o difundan entre as familias 
polos medios que empregan habitualmente

3. PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN.

A limpeza neste centro corresponde ao Concello do Pereiro de Aguiar así como  o referido á xestion de persoal: 
asignación de tarefas, horario, materiais,… -  polo que este protocolo se porá no seu coñecemento para que 
adapten a xestion de persoal e material a este.

Unha vez ao día farase limpeza xeral do centro reforzando os espazos de maior intensidade de uso así como as 
superficies de contacto habitual (pasamáns, pomos,….)

Ao longo do periodo lectivo realizarase unha limpeza das superficies de uso frecuente (pasamáns, pomos,…) - 
esta limpeza farase ao rematar a última quenda de recreo- e tres veces os aseos ás 11:00,  12:30 os do interior 
do centro, 13:00 os do patio e do profesorado, e 14:30.

Cando un posto de traballo, utensilio,… é de uso compartido as persoas que a utilicen deberán deixar ao 
rematar todo debidamente hixienizado.



Nos cambios de clase, inicio da xornada e remate desta,  realizarase a ventilación das aulas, alomenos 15 
minutos, cando a aula estivese sendo utilizada por un grupo de alumnado distinto o tempo de ventilación será de
canto menos 15 minutos, neste último caso tamén se porcedera a desinfección antes e despois de usar os 
postos escolares empregados.

Cando un mestre/a preste asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos de xeito consecutivo, 
desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula polo menos 15 m.  logo de cada sesión. 

Os panos desbotables que os alumnos e persoal empreguen serán refugados en contedores accionados con 
pedal dos que se disporá en todos os espazos do centro.

Logo de cada limpeza os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito 
seguro.

Todo material de hixiene debe depositarse na fracción resto (contedor verde).

Cando sexa preciso illar a un membro da comunidade educativa empregarase un contenedor especifico para 
depositar os residuos xerados. Esta bolsa deberá ser extraida e colocada noutra bolsa com peche para o seu 
depósito na fracción resto.

Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo.

Diariamente se cumplimentarán rexistros tanto da limpeza de aseos e superficies de contacto habitual que será 
cumplimentado polo persoal de limpeza, como de ventilación das aulas a cumplimentar polo persoal docente 
que a realiza.

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN
Rexistros e inventario do material do que dispón o centro

A secretaria do centro será a encargada de levar un rexistro do material relacionado co Covid, tanto 
do que xa se mercou no centro, do que nos vai a dotar a Consellería e do que se vai a mercar nun 
futuro Ver modelo de rexistro no anexo

Determinación do sistema de compras do material de protección

Material de protección

• Para mercar o material contáctouse con varias empresas facendo a adquisición naquela que
ofrece o mellor prezo, levando a situacións de ter que comprar material en distintas empresas
xa que a oferta, en certos produtos, era mellor

• Fíxose unha adquisición de material imprescindible a espera da dotación da Consellería e logo
completarase ao longo do curso adquirindo o necesario

• As máscaras para profesorado e alumnado deberán ser aportadas por cada un, pero faremos
adquisición de repostos por si alguén a necesita.

• A  secretaría  do  centro  encargarase  de  xestionar  coas  empresas  cando  sexa  necesario
repoñer material para as aulas buscando a mellor oferta nese momento.



Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición

Entrega do material

• Ao principio de curso dotárase a cada aula do centro co seguinte material: dispensador de
papel, xel hidroalcohólico, bote desinfectante,  papeleira de pedal.

• A  secretaría  do  centro  encargarase  de  xestionar  coas  empresas  cando  sexa  necesario
repoñer material para as aulas buscando a mellor oferta nese momento

5. XESTIÓN DOS GROMOS

Medidas

Xestión abrochos

• Todos  os  membros da  comunidade  educativa  debe comprometerse  a  facer,  antes  de  vir a
ocolexio a ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 (anexo II)

• 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  un  membro da comunidade  educativa  do  que  se  sospeita  que
comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguírase un
protocolo de actuación previsto con antelación: levárase a un espazo separado de uso individual
(espazo de observación), colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas
como á  persoa  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 n profesional
sanitario.

• No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo
tanto sexa de 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)  que  se  encargará  da  vixilancia   educativa   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 ese avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. 

• Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura
Territorial  de  Sanidade,  sendo posible que nun centro teña que estar  illada  unha parte dun
centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto de forma habitual
en función do número de contactos identificados en cada abrocho



Abrochos: escenarios posibles

• A autoridade sanitaria , en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena
dun gurpo determinado de contacos estreitosdo centr o escolar, o peche dunha ou
varias  aulas,  dun  nivel  eduactivo  ou  do  centro  educ ativo  na  súa  totalidade  cos
seguintes supostos:

• Considerase contacto  estreito  condo se tivera  contacto  coa persoa contaxiada
alomentos  durante  15  mintuso a unha distancia  inferiro  a  2 metros  e  sen uso de
máscara.
• As  persoas  que  teñan  consederación  de  contactos  estreitos  da  persoa  con
diagnostico  positvo  (cunha obriga  de ilamento durante 10 días),  deberan entrar  en
corentena nos seus domicilios druante un periodo de 14 días. O resto de alumnado
que  non teña consideración  de  contacto  estreito  poderá  continuar  coas  asistencia
presencial  a  aula.  Os contactos  estreitos  farán unha proba COVID nun prazo non
superior a 48 horas.
• En  función  de  intensidade  e  virualen  a  Autoriade  Sanitaria  poderá  acordar  a
medida de corentena a totalidade das persoas que conforman unha aula,  un nivel
educativo completo ou da totalidade das persoas que integran o centro educativo.
•

• A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

• Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un
proceso  de  reactivación  por  fases  para  o  reinicio  da  actividade  lectiva.  O  Grupo  de
Coordinación e Seguimento da pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará
o retorno e as mediadas específicas que sexa prciso adoptar e o cominicará ao cento.

6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

Procedemento de solicitudes

Xestión peticións de
vulnerabilidade

• Todo o referente a este aspecto reflíctese no apartado 9 do protocolo de adaptación ao
contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020- 21, os
traballadores que se atopen dentro dos grupos vulnerables que se citan debe levar a



7. MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO

Entradas e saídas

Acceso ao centro

A entrada e saída ao/do centro, no noso caso é o momento máis complicado xa que contamos cun
único punto de acceso. Polo tanto, recomendaríamos as familias que só asista un acompañante por
alumno/a e se absteñan de facelo, se fose posible, as persoas que pertenzan a grupos de risco e/ou
vulnerables.
Tendo en conta que a inmensa maioria do noso alumnado accede e marcha do centro en transporte
escolar é imprescindible organizar ao detalle o funcionamento deste e a súa complementaridade co
alumnado que accede individualmente.
Evitarase en todo momento que haxa cruces, é dicir, no momento de entrada ao centro non poderá
haber circulación de saída baixo ningún concepto ao igual que no momento da saída non poderá
haber circulación de entrada.
O  alumnado  que  chega  no  transporte  baixará  directamente  e  por  orde  do  seu  autobús  e  irá
directamente  ás  súas  respectivas  aulas.  Nestas  circulacións  manterase  sempre  á  distancia  de
separación  interpersoal de 1,5 metros.
O alumnado  que chega ao centro  acompañado dalgún  familiar  deberá  agardar  a  que non haxa
alumnado de transporte accedendo ao centro para poder entrar.
Estableceranse quendas de garda de transporte do profesorasdo ampliando os mínimos que marca a
normativa.
No  caso de que  algún  familiar  acompañe  a  algún/nha  alumno/a  de  Educación  Infantil  e  decida
agardar con el a hora de entrada deberá facelo no patio cuberto inferior do centro e estará en todo
momento acompañando ao alumno/a e facéndose cargo del.
A atención presencial das familias e demais persoas que teñan que acudir ao centro faráse con cita
previa e o horario no que se atenderá a estas persoas nunca será coincidente coa hora de entrada,
saída,  recreos….Este  horario  marcarase  na  PXA  do  centro  e  se  lle  dará  a  correspondente
publicidade nos medios do centro para o seu coñecemento xeral por parte da comunidade educativa.
En  casos  excepcionais  e  por  citación  do  persoal  docente  poderase  atender  fora  do  horario
establecido no parágrafo anterior sempre gardando as medidas de precaución e hixiene marcadas
pola normativa  vixente.
  

Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo ( Ver anexo IV: entrada, tránsito e zonas 
de filas)
� ORGANIZACIÓN DAS     ENTRADAS  

TODO O ALUMNADO DEBE ACCEDER CON MÁSCARAS
o  A organización da entrada ao centro queda especificada no punto anterior.

ACCESO AS AULAS
� O acceso ás aulas por parte do alumnado estará marcado pola chegada do 

transporte escolar debendo este seguir as indicacións dos recorridos marcados 
no centro.

� O alumnado estará supervisado polo profesorado de garda de transporte.



� ORGANIZACIÓN DAS     SAÍDAS  

INFANTIL 1º E 2º DE PRIMARIA

o Ás 14:30 o alumnado destes cursos que non queden ao comedor será entregado aos
familiaries  que  os  veñan  recolle,  polo  profesorado  que  impartiu  docencia  na  última
sesión, na cancela de acceso ao patio do centro, evitando as aglomeracións e corros de
conversa na contorna do aparcadoiro do centro.

DE 3º A 6º PRIMARIA

o Ás 14:30 o alumnado destes cursos que non queden ao comedor será entregado aos
familiaries  que  os  veñan  recoller,  polo  profesorado  que  impartiu  docencia  na  última
sesión,  na cancela de acceso ao patio do centro, evitando as aglomeracións e corros de
conversa na contorna do aparcadoiro do centro.

O alumnado que fai uso do comedor e sexa recollido polos seus familiares para ir ao
domicilio  poderá  facelo  a  partir   das  15:45  e  nunca  antes  desta  hora  salvo  causas
excepcionais.

→ O alumnado que sae directamente ao transporte escolar farao do seguinte xeito:

- Alumando de Educación Infantil e de 1º e 2º de Eduación Primaria: agardará
a hora de saída no patio de recreo e na súa zona correspondente respetando os grupos
de convivencia. 

- Unha vez estean disponibles as monitoras dos autobuses o alumnado de 4º 
de Eduación Infantil procederá a acceder ao seu correspondente transporte.

- Posteriormente as monitoras, dunha en unha, recollerán ao resto do 
alumnado para o acceso ao autobús evitando aglomeracións.

ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO

• Na hora da entrada ao centro estará o profesorado de garda de transporte organizado do 
seguinte xeito:

• Un mestre/a recibirá e ordeara o acceso na cancela de entrada velando que non se 
produzan aglomeracións.

• Un mestre/a estará no acceso ao edificio dirixindo ao alumnado ás súas respectivas 
aulas velando por que se respeten os circuitos de circulación.

• Nas aula de infantil estarán un mestre/a en cada unha delas ata que comece o periodo
lectivo e acceda á aula a persoa que lle corresponda a docencia a primeira sesión 
velando pola hixiene de mans do alumnado.

• No primeiro andar haberá mestres/as distribuídos nas distintas aulas para o control da 
orde de acceso e nas aulas mentres non chega o profesorado da primeira sesión. 
Asimesmo velarán pola hixiene de mans e que cada alumno ocupe o seu 
correspondente posto escolar evitando circulación dentro das aulas.



• Na hora de saída:
� Entregará  ao  alumnado,  na zona  especificada anteriormente,  o mestre/a  que

estivo con eles a última hora.

Circulación no centro educativo
o Subirán e baixarán pola súa dereita e sempre por escaleiras asignadas en función do

grupo, para o cal teñen que seguir  as instrucións que se establecen nos indicadores
situados no centro

o Cando o neno/a teña que ir a outra aula, esperará ao mestre/a especialista os vaia a
buscar e os devolve a aula cando remate

o Por todos os corredores haberá carteis, frechas e/ou pegadas que permiten seguir a ruta
sempre pola súa dereita

o A baixada e subida ao recreo farase en función da quenda que lle toque e debe facelo
polas escaleiras asignadas.

o O alumnado,  excepto  do  de  4º  de  E.I.,  non pode  ir  aos  baños  interiores  no  recreo,
excepto circunstancias especiais.

o A orde de subida  dos  recreos  virá  marcada polo  espazo  que  ocupen  no patio  cada
grupo/aula:

• Subirán primeiro os grupos do patio superior comezando polos máis próximos á rampa
de acceso.

• A continuación farano os grupos do patio cuberto

• Seguirán os grupos da cancha de baloncesto

• Por último os grupos da cancha de futbol sala.

• O  alumnado  con  N.E.E  estará  sempre  supervidado  polo  persoal  que  interveña
directamente con él. 

• NAS CIRCULACIÓNS POLO CENTRO VELARASE POR QUE SE MANTEÑAN AS
DISTANCIAS INTERPERSOAIS.

Cartelería e sinaléctica

Carteleria

Clasificación da carteleria a empregar mentres dure a pandemia:
• O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de 

recreo que advirtan sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19
e medidas de hixiene social e individual.

• Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.
• A cartelería será a subministrada pola administración autonómica ou impresa polo centro en 

tamaño A3 ou superior.
• Na medida do posible evitaranse para facilitar a limpeza a colocación de anuncios, collages, 

murais ou outro material nas paredes de corredores e aulas.

Medidas en relación ao alumnado que utiliza o transporte escolar 

• Todo o alumnado do centro é usuario do transporte escolar.

• O aforo dos autobuses será o determinado polo órgano competente. Inicialmente poderán ser utilizadas
todas as prazas coa obriga de usar máscara en todo momento.



• Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor trababilidade
dos contactos, salvo que, en base á situación eipidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso
máis restritivo do mesmo.

• Os acompañantes da empresa de transporte son os encargados de velar polo uso da máscara e porque o
alumnado ocupe o seu asiento correspondente.

• O alumnado accederá directamente dos autobuses ás suas aulas respectivas.

• A baixada dos autobuses farase por rigorosa orde de chegada non podendo baixar o alumnado dun 
autobús ata que o do anterior se atope dentro do centro.

• O acceso aos autobuses á hora da saída farase do seguinte 
xeito:

• En primeiro lugar accederá o alumnado de 4º de infantil que será entregado individalmente aos 
acompañantes respectivos.

• Unha vez que o alumnado de 4º de infantil estea no seu correspondente autobús accederá o resto do 
alumnado por autobuses.

          Asignación do profesorado encargado da vixilancia

Empregaremos o profesorado necesario para que a entrada se faga de forma ordenada e respetando as
normas establecidas no centro. Faremos un cadro de vixiancia para distribuír ao profesorado ao longo da
semana e cubrir as posibles baixas de persoal.

Nas  saídas  a  responsabilidade  de  vixiancia   e  ordenación  corresponderá  ao  persoal  vixiante  do
comedor máis á responsable do mesmo e o director do centro.

8. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA

Aula de acollida temperá .

Madrugadores

O programa de acollida temperá seguirá o protocolo ordinario tendo en conta as prevencións en
materia de consumo de alimentos e no caso dos momentos de descanso deitados deberá haber
unha separación de cómo mínimo un metro e medio entre colchons e colchonetas.

Actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor

Actividades extraescolares

As actividades extraescolares fora da xornada lectiva dentro do recinto do centro sexan organizadas
poa  ANPA  do  centro  ou  polo  Concello  estará  condicionada  á  aprobación  dun  protocolo  que  se
integrará como anexo a este plan unha vez autorizadas polos órganos competentes.
O citado plan determinará as medidas de protección e prevención fronte ao COVID 19 e determinará
con claridade as responsabilidade das persoas organizadoras ou xestoras.



Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar

Xuntanzas ANPA e Consello
Escolar

o Consello escolar . Dado que o número de persoas que o forman é reducido, teríamos dúas
opcións

• Presencial,   coas  medidas  de  protección  adecuada  e  no  salón  de  actos  no  que
poderíamos manter as distancias establecidas

• Ví  a telemática   empregando a plataforma habilitada pola Consellería, que impulsou ou
ano pasado a Consellería e coas premisas establecidas para tomar acordos cando
se fan por estes medios.

o ANPA
Preferentemente se realizaran por medios telemáticos evitando en todo caso xuntanzas que supoñan
un número elevado de persoas.

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Titorías e comunicación

Fomentarase as titorías virtuais ou telefónicas coas familias pedindo cita previa
No caso de ser necesario unha titoría presencial, tomaranse as seguintes precaucións:

• Pedir cita con anterioridade.
• Enviarlles por correo e/ou abalar móbil unha serie de normas que deben cumprir para asistir a 

reunión.
• Ao chegar, debe situarse na zoa de espera ata que se lle indique por onde debe subir
• Hixienizar as mans ao entrar na aula e situarse onde lle indiquen
• En todo momento uso de mascarilla.
• Ventilarase a aula da reunión tanto antes como despois e, na medida do posible, manterase a 

ventá aberta durante a mesma.

• No caso de ter que cotexar papeis, tanto o mestre como a familia deben ter unha copia para 
non manipular o mesmo exemplar.

• Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e a 
mensaxería ABALAR.

Normas para a realización de eventos

Eventos

• Neste  momento  e  tal  como  se  está  a  desenvolver  a  pandemia  non  contemplamos  o
desenvolvemento de conmemoracións colectivas como: magosto, nadal, entroido, día da paz,...

• Os distintos equipos traballaran en propostas para levar a cabo estas celebracións dentro dos
grupos de convivencia dunha forma efectiva e que permita disfrutar ao noso alumnado destas
conmemoracións. 

• En canto a actividades que se desenvolvan no centro por parte de persoas que podan vir do
exterior,  debemos tomar  medidas:  serán para uns grupos concretos,  hixienizar  e ventilar  o
espazo entre un grupo e outro, espaciar as intervencións,...

• Evitarase a realización de actividades complementarias fóra do centro; no caso de levar a cabo
algunha delas,  o responsable da seu desenvolvemento velará porque en todo momento se
cumplan  extrictamente  todas  as  mediadas  hixiénicas  e  de  prevención  en  vigor  en  cada
momento.



9. MEDIDAS DO USO DO COMEDOR

Quendas, lugares ocupados polos comensais 

No noso centro todo o alumnado ten dereiro ao servizo do comedor

Quendas comedor

Para dar servizo a todos os alumnos e alumnas faranse 2 quendas:
• 1ª quenda para os tres cursos de infantil 1º e 2º de primaria (127 comensais) de 14:15 a 14:55
• 2º quenda para 3º,4º, 5º e 6º de primaria (115 comensais) de 15:10 a 15:55

As entradas e saidas de ambalasdúas quendas farase por distintas portas co fin de evitar posibles
cruzamentos.

O  alumnado  accederán  ao  comedor  por  grupos  convivencia  e  a  máscara  posta  ata  que  esten
sentados. A entrada do comedor desinfectarán as mans con xel desinfectante.

A  distribución  do  alumnado  será  en  base  aos  grupos  de  convivencia  mantendo,  en  todo  casoa
distancia de 1,5 metros entre os distintos grupos de convivencia. 

A saída farase por grupos de convivencia, acompañados do monitor/a.

Entre quenda e quenda o persoal do comedor coa axuda do persoal colaborador hixienizará as 
mesas e sillas e ventilará o comedor

Persoal colaborador

Neste  momento  contamos  con  10  persoas  colaboradoras  do  comedor  e,  para  poder  facer  as  adaptacións
necesarias  por  mor  da  pandemia,  precisaríamos  16,  unha  por  grupo  de  convivencia,  polo  que  pediremos  a
administración a autorización para poder contar con este persoal; no caso de non poder contar con el non habería
posibilidade de levar adiante este servizo polo que non se podería cumprir coa obriga de ofertarllo ao alumnado
transportado cumprindo con todas as obrigas derivadas das normas de prevención do COVID 19.

Persoal de cociña

O centro conta cunha cociñeira e dúas auxiliares de cociña todas elas persoal da Xunta de Galica.
O seu horario diario e de 7 horas e 30 minutos que se organizará en función das necesidades especiais deste 
momento.



10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS

Ascensor e Salón de Actos

Emprego doutros espazos

USO DO ASCENSOR
• Quedará  limitado  as  persoas  que o precisen por  motivo  de mobilidade  que deberán usar

máscara. 
• Nos periodos de tempo nos que sexa preciso utilizar  o elevador  polo motivo  antes citado

procederase á hixienización de xeito diario.

USO SALÓN DE ACTOS
• Este espazo poderá ser utilizado tanto pola aula de acollida temperá como no periodo lectivo

para  a  realización  de  actividades  de  psicomotricidade,  dramatización,  charlas… e  para  a
realización de posibles reunións presenciais.

• Entre os diversos usos deberase proceder á hixienización do espazo e materiais empregados.
• Como mínimo farase unha limpeza e hixienización diariamente ao remate do funcionamento

da aula de acollida temperá e antes do comezo das actividades lectivas nese espazo e outra
ao remate do periodo lectivo.

Educación Física

Normas especificas

• Os exercicio, na medida do posible, serán individuais, minimizando o uso de materiais que
teñan  que  ser  usados  por  máis  dun  alumno  e  procurando  a  súa  limpeza  e  desinfección
despois do seu uso.

• Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia.  
• Cando a distancia teña que ser inferior a dous metros usarase a mascarilla.

Música

11. Normas especificas

-  Nos  caos  de  utilización  de  instrumentos  de  vento  e  de  exercicios  de  canto  a  distancia
interpersoal elevarase a 3 metros.



Cambio de aula

Cambio de aula

Procurarase que o alumnado non cambie de clase agás cando sexa estrictamente necesario.
As pautas para facer un cambio de aula nas situacións previstas son:

• O profesorado especialista irá a buscar ao grupo e/ou alumnos a súa clase.
• Mentres deixarase a aula ventilando deixando as ventás e porta aberta, 15 minutos.
• Cando o mestre chegue a aula , saíran no orde establecido e mantendo a distancia.
• Seguirán ao mestre para ir a aula específica seguindo as indicacións que hai polos

corredores e mantendo a distancia de seguridade
• Desprazaranse pola súa dereita e mantendo a distancia de seguridade

Biblioteca

Biblioteca

ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA NA BIBLIOTECA
Medidas de protección: 

• Colocar dispensador de hidroalcohol na entrada.
• Limpieza de mans ao entrar e salir.
• Os usuarios desinfetarán os espazos e materias utilizados.
• Cada día a biblioteca será utilizada por unha aula burbulla.
• O alumnado fará o empréstito  e devolución o día asignado para a súa aula co seu titor.
• Os libros devoltos estarán atado o día seguinte en caixa aisladas e identificadas.
• Os responsables da biblioteca serán os encargados de devolverlos los seus andeis.
• As mochilas viaxeiras serán desinfectadas e pasarán varios días en cuarentena antes de 

continuar o seu camino.
• Retirarse a cartelera que non poida ser desinfectada.
• Retiraranse os dogos de mesa de uso compartido.
• O material do rincón creativo é de uso individual .
• A radio escolar estará supervisada pola mestra do equipo encargada debiendo coordinarse 

con ela para a sus utilización.



Aseos

Uso dos asesos

O centro dispón de poucos baños para os 243 alumnos e alumnas que están matriculados. Para
intentar regular o seu uso teranse en conta as seguintes consideracións:
• Cada nivel usará o baño que se atopa na súa planta

• En infantil
- As cinco aulas de infantil contan cun cuarto de baño dentro, co cal será o que empregue ese
grupo agás nos recreos nos que o alumnado de 4º utilizará os das súas aulas e os de 5º e 6º
utilizarán os do patio cuberto.

• En primaria
- Empregarán os baños da súa planta

• Traballaranse na aula aspectos de concienciación respecto a ir ao baño como unha necesidade e
non como un momento de asueto.

• Intentaremos que todo o que o necesite  vaian  ao baño antes ou despois  do  recreo e non o
empreguen no momento de asueto

• Durante o periodo lectivo haberá,  sempre que sexa posible,  un membro do claustro de garda
velando pola boa utilización dos aseos e o materia de hixiene.

• Normas xerais
-  Nos  baños  teremos  carteis  nos  que  se  amosa  como lavar  as  mans,  emprego  de  xel
hidroalcóholico, papeleiras de pedal,...
- O aforo dos cuartos de baño do alumnado é de 2 usuarios simultáneamente.
-  A  limpeza  destes  espazos  realizarase  tres  veces  ao  día  segundo  se  fixo  constar  no
protocolo de limpeza anteriormente citado.



12. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

Horarios e espazos

Distribución de horarios e espazos

O tempo de recreo do colexio será de 12:00 a 12:50 ao cal chamaremos tempo de lecer e inclúe: 
tempo de lectura, hixiene e tempo de xogo. Organizaremos a saída ao recreo en dúas quendas:

• 1ª QUENDA
Grupos: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria
Horario de recreo: 12:00 a 12:25
Horario de lectura, merenda e hixiene: 12:25-12:50.

• 2ª QUENDA
Grupos: Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria
Horario de lectura, merenda e hixiene: 12:00 a 12:25
Horario de recreo: 12:25-12:50

O alumnado da aula específica poderá baixar ao patio na quenda que consideren os profesores 
responsable, máis adecuada. A súa zona de patio será na zona verde próxima ao campo de fútbol.

• Para subir e baixar ao recreo seguirán as rutas establecidas, as cales coinciden coas 
deseñadas para a entrada e saída do colexio.

• Cada grupo terá asignado un espazo no patio para o periodo de recreo que se manterá ao 
longo do curso.

• A subida ás aulas farase por orde de proximidade ao acceso ao edificio.
• Haberá oito zoas de xogo diferenciadas, unha para cada grupo que permiten manter a 

distancia social establecida.
• Nos recreos en todo momento o alumnado deberá  utilizar a máscara de protección.
• Nos recreos non se poderán utilizar elementos de xogo compartidos.
• Cando as inclemencias climáticas impidan a saída ao exterior os recreos realizaranse nas 

respectivas aulas.

Profesorado de vixilancia

Vixilancia recreos

Para a vixilancia dos recreos estableceranse quendas de profesores que imparten docencia nese
grupo, preferentemente e sempre que sexa posible, que farán a vixilancia do recreo na zona de xogo
asignada ao seu alumnado. Isto permite que haxa no patio un mestre  dese grupo. 



13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS 
PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA

Metodoloxía

• Ao  inicio  da  xornada  traballarase  a  lembranza  de  normas  de  hixiene  e  a  concienciación  do
alumnado  coa  situación  actual  mediante  actividades  preferentemente  lúdicas.  Nesta  etapa  a
hixienización das mans co uso de xel hidroalcoholico realizarase sempre baixo a supervisión dun
adulto de xeito que os dispensadores dos mesmos non sexan accesibles para eles. 

• Traballarase  mediante  grupos  colaborativos  dun  máximo  de  5  alumnos/as  para  facilitar  a
trazabilidade dos contactos.

• Os grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos.
• Semrpe que sexa posible usarase máscara.
• Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo e, cando non sexa posible, manterase a

distancia de seguridade de 1,5m.  ou 1 m.
• Para os xogos en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual,

garantindo  a  desinfección  posterior  ao  seu  uso  tanto  do  espazo  como  dos  materiais,  estos
materiais serán de poucas pezas e fácil desinfección.

• Retiraranse os xoguetes e obxectos que non sexan estrictamente necesarios.
• A merenda realizarase de xeito individual no periodo de lectura.
• Nos recreos deberán evitarse lugares de xogos como tobogáns ou areeiros.

Actividades de merenda

Actividades de recreo e merenda

Merenda
o Dado que se van a facer dous turnos de patio nos que se alterna o tempo de lectura e recreo,

van a merendar na aula no momento de lectura o cal permite que ao rematar garden todo e
levan a cabo o hixienización das máns.

o Tal como están sentandos permítelles merendar mantendo a distancia de seguridade.
o Antes e despois da merenda realizarase a hixiene de mans, mesas e ventilar a aula

- En infantil
o Cada alumno/a terá a súa bolsa de merenda individual e non se poderá compartir. Traerase a

merenda preparada para o seu consumo.



14. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
Medidas

Neste apartado remitímonos ao que se estable no punto 24 (normas específicas para o alumnado con NEE)
do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para
o curso 2020.21) e concretamos da seguinte maneira:

o O profesorado irá  buscar e levar ao alumnado á súa aula de referencia, deixando as ventás e porta
da aula abertas

o Empregarase máscaras tanto dentro como fora da aula.  Poderanse empregar pantallas,  viseiras
e/ou mamparas; sobre todo cando o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención
requira non respectar a distancia de seguridade

o No caso de que o alumnado non teña autonomía
o Organizaremos o acompañamento nas entradas, saídas, traslado polo centro e no recreo; así como

a hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula, despois de ir a o baño, tras
esbirrar ou tusir, antes e despois de merendar e naqueles casos que sexa preciso, dando marxe ao
desenvolvemento da súa autonomía

o Asignarase como aseo preferente para este alumnado de primaria, o do primeiro andar masculino
da esquerda, como preferente, no que se intensificará a limpeza e a desinfección  como medio de
prevención de risco

o O alumnado con NEE da etapa de E.I. utilizará o aseo da súa aula respectiva.
o O centro axustará todos os carteis identificativos e de prevención da enfermidade ao sistema de

comunicación empregado por este alumnado e poder favorecer así a súa comprensión.
o O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das necesidades de

protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.

15. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

Medidas

Sala de mestres

• Nos recreos e nas horas que non se teña docencia, pódese facer uso da mesma mantendo a 
distancia e o aforo de seguridade e para o cal estarán sinalizados os lugares que se poden ocupar

• Cada mestre/a tanto antes de usar un espazo como despois debe proceder a súa hixienización
• Neste espazo empregárase material propio e en caso, de compartir debe procederse a súa 

desinfección
• O emprego dos ordenadores da sala de mestres implica a súa desinfección tanto despois como 

antes de usalos
• Retiraremos todos os papeis que haxa nesta sala, agás a información do taboleiro, así como 

material que non se emprega.
• A mesa deberá quedar libre de calquer material ou obxecto de uso individual.



Reunións de profesorado

-  Os  claustros  celebraranse preferenteme de forma telemántcia ou cando sexa imprecindible de
forma presencial terán lugar no salón de actos que permite manter as distancias e estará dotado con
material de desinfección que se debe usar antes e despois de cada sesión. Antes e despois das
reunión no salón de actos realizaranse a desinfección e limpeza do local.

-  Reunións  dos equipos docentes será preferenetemente telemática.Será presencial  cando sexa
extrictamente necesaria e sempre que se garantice a distancia de seguridade. 

- Para todo este tipo de reunións, cando se fagan de xeito presencial,  haberá que cubrir unha folla
de rexistro onde se debe reflectir onde ten lugar e as persoas que asistiron,. por se fose necesario
en caso dun abrocho.

Órganos colexiados

Reunións

Como norma xeral, fomentaremos o uso da vía telemática. No caso de facela no centro:
• Claustro; Salón de actos tal como se reflexou no apartado anterior
• Consello escolar: no Salón de actos.

Tal         como       se establece na normativa de Réxime Xurídico do Sector Público, nas sesións que
se  celebren  a  distancia  hai  que  garantir  a  identidade  das  persoas  que  participan,  o  contido  das
manifestacións e o sentido  do seu voto.       Polo     tanto considérase validamente o voto  emitido na
videoconferencia ou por correo electrónico.

Todas as convocatorias das reunións serán emitidas por medios electrónicos, enviando por este medio a
documentación necesaria para o desenvolvemento da reunión. Para iso empregaremos a conta de correo
que todos temos asociados e os metres/as deberán revisar o seu correo de forma habitual

16. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E ORGANIZATIVO

Formación en educación en saúde
Ao longo de todo o ano traballaremos este aspecto de forma transversal  e os distintos equipos
planificaran  actividades  de  concienzación  neste  aspecto.  Dentro  do  programa de  acollida,  que
estamos  a deseñar, hai un aspecto específico dedicado a prevención, hixiene e protección como
medida de previr enfermidades e mellorar a nosa saúde

Difusión das medidas de prevención e protección

Difusión

• Publicarase na páxina web do centro nos apartados: documentos do centro e no apartado 
específico: novidades COVID

• O enlace da información colgada na páxina web enviarase ás familias por medio de abalar 
móbil

• Tamén se enviará dito enlace aos membros da ANPA para que o difundan entre as familias 
polos medios que empregan habitualmente



Profesorado, coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
Na aula virtual do centro hai creado un curso sobre a creación de cursos virtuais na plataforma moodle e no

que se matriculará todo o profesorado do centro e se procedera a matricular ao inspector asignado ao centro
Dado que se actualizou a versión de moodle, elaboraranse outros vídeos que axuden a creación dos cursos

coas modificacións introducidas. 
Durante  os  primeiros  días  de  setembro  complementarase  a  formación  do  profesorado  nos  aspectos  que

presenten dúbidas.
As aulas virtuais utilizaranse no caso de ter que recurrir á educación a distancia como mínimo desde terceiro de

primaria. 
Durante  os  primeiros  días,  antes  da  chegada  do  alumnado,  do  mes  de  setembro  crearanse  os  cursos

asignaranse  usuarios, posteriormente procederase a matriculación do alumnado para proceder a formación dos
mesmos durante o mes de setembro. Neste período, detectarase o alumnado que ten dificultades para acceder a
internet ou non ten recursos tecnolóxicos e trasladarase dita información a Consellería.

Para levar adiante o punto anterior realizaranse actividades de formación tanto para o profesorado- antes do
comezo do periodo lectivo – como para o alumnado, nas primeiras semanas do curso. Co fin de ter plenamente
operativas estas aulas virtuais ao remate do mes de setembro.

Para que as familias podan axudar aos seus fillos/as no acceso a aula virtual, crearase un espazo na paxina
web onde se publicaran vídeos e manuais que faciliten o acceso a aula virtual.

Cada grupo contará co seu curso virtual onde o alumnado terá acceso ás distintas materias.
A persoa coordenadora  das  TICs do centro  será  a  encargada Contactar  coa  UAC para  a  resolución  das

incidencia e supervisar o funcionamento da aula virtual. 

As persoas coordenadoras dos distintos niveis serán as responsables de supervisar o funcionamento destas
aulas no seu nivel e comunicar á responsable de TICs os posibles desaxustes.

Na etapa de Educación Infantil e no 1º e 2º cursos de Educación Primaria, cando non se utilice a aula virtual,
habilitaranse foros, web do centro, mensaxería abalar e/ou videochamadas para manter o contacto coas familias e
fornecer contidos educativos para estes alumnos/as e manter a actividade lectiva a distancia cando for necesario;
estes médodos de formación a distancia deberán quedar específicamente recollidos nas programacións respectivas
e deberase facer unha proba do seu correcto funcionamento no periodo de ensino presencial.

As programacións didácticas, tanto de EI como de EP, incluíran a metodoloxía de traballo a seguir no caso de
ter que recurrir ao ensino a distancia, nelas se deberá contemplar o xeito de proveer o dereito á educación ao
alumnado con dificultade para seguir o ensino telemático ao igual que os mecanismos que o profesorado adoptará
para asegurar o seguimento contínuo do curso polo alumnado.

Previsións derivadas do documento “Instrución de inicio de curso”

Plan de acollida

Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade presencial
durante o curso pasado, o equipo directo elaborará un programa de acollida que será presentado ao
Consello  Escolar  do  centro  e  que  e  desenvolverá  nas  dúas  primeiras  semanas  do  curso,  coa
organización de actividades globalizadas que informen, polo menos, dos seguintes aspectos:

o Novas normas de organización e funcionamento do centro
o Actuación de prevención, hixiene e protección
o Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesario para o seu

desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial
o Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais

de acollida e cohesión
o No mesmo recollese como será a incorporación o primeiro día lectivo



Difusión do plan

Difusión

Publicarase na páxina web do centro no apartado de novidades
• O enlace da información colgada na páxina web enviarase ás familias por medio de abalar 

móbil
• Tamén se enviará dito enlace aos membros da ANPA para que o difundan entre as familias 

polos medios que empregan habitualmente



ANEXO I: Distribución pupitres



ANEXO II: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 
clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus, De presentar calquera destes síntomas,
solicite consulta no seu centro de saúde

Presentou nas últimas 2 semanas? S
I

Síntomas respiratorios

Febre maior de 37,5ºC

Tose seca

Dificultade respiratoria

Outros síntomas

Fatiga severa (cansazo)

Dor muscular

Falta de olfacto

Falta de gusto

Diarrea

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron

S
I

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?



ANEXO III: PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XETIÓN DA VULNERABILIDADE EN ÁMBITOS NON SANITARIOS NIN SOCIOSANITARIOS

Grupos vulnerables Patoloxía controlada Patoloxía descompensada Comorbilidad ≥ 2 
aspectos

Exposición laboral N
R1

N
R2

N
R3

NR
4

NR
1

N
R2

NR
3

NR4 N
R1

NR
2

NR
3

Enfermidade cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3

Enfermidade pulmonar crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3

Enfermidade hepática crónica severa 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3

Insuficiencia renal crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4

Cancro en tratamento activo 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4

Maiores de 60 anos
Sen patoloxía Patoloxía controlada Patoloxía 

descompensada

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4

Obesidade mórbida (IMC>40)
Sen patoloxía engadida Sen patoloxía engadida controlada Patoloxía engadida 

descompensada

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4

Embarazo
Sen complicacións nin comorbilidades Con complicacións o comorbilidades

3 3 3 1 4 4 4

NR1( Nivel de risco 1): Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas.
NR2( Nivel de risco 2): Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a distancia de seguridade e sen actuación directa sobre elas.  NR3(
Nivel de risco 3): Asistencia ou  intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI axeitado e sen manter a distancia de seguridade. NR4
(Nivel de risco 4): Profesionais non sanitarios que deben realizar manobras xeradoras de aerosois, como por exemplo RCP.

1 Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade profesional

2 Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas sintomáticas con EPI axeitados

3
Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se existe imposibilidade, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como 
especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo - lactanción (PREL)

4
Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como especialmente sensible ou prestación 
por risco durante o embarazo-lactancia (PREL)



ANEXO IV: Modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible

SOLICITA a valoración da inspección médica da Xefatura Territorial da Conselleria de Educaición, Universidade 
e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición 
de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo de 2020

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, así como aqueles
que lle sexan requeridos

                                                                                      ,                         de                                                      de 2020

Sinatura:

DIRECTOR DO CENTRO



ANEXO V: Zonas de entrada, tránsito e filas



ANEXO VII: Comedor


