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1. Datos do centro

Código  Denominación

36002220 CEIP CABADA VÁZQUEZ

Enderezo C.P.

A Devesa s/n 36684

Localidade Concello Provincia

Codeseda A Estrada Pontevedra

Teléfono Correo electrónico

886151040
886151041
886151042

ceip.cabadavazquez@edu.xunta.gal

Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/
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Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

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

628646720 / 686478044
637333385

Membro 1 Mª de los Ángeles Dono López Cargo Directora

Tarefas asignadas

• Coordinadora COVID 
• Interlocución coas familias, o persoal do centro e a administración.
• Comunicación de casos.

Membro 2 Irene Fuentes Castiñeira Cargo Secretaria

Tarefas asignadas

• Elaboración do inventario de material e protección
• Organizar a distribución do material
• Control do gasto realizado en material de protección 

Membro 3 Ramona Abades Camanzo Cargo Encargada de comedor

Tarefas asignadas
• Control e organización do servizo de comedor
• Control das medidas hixiénicas relacionadas co servizo de comedor.

3. Espazo de illamento 

A aula de PT que non será empregada como tal, xa que os reforzos do mestre de PT se desenvolverán 

dentro das aulas de cada nivel. 

A aula conta cunha ventá ao exterior polo que pode ser ventilada axeitadamente. Ademais conta cun 

dispensador de xel hidroalcohólico, dispensador de panos desbotables e papeleira de pedal.

4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

4º EI 5º EI 6ºEI 1º 2º 3º 4º 5º 6º

7 9 8 5 15 3 15 10 5

5. Cadro de persoal do centro educativo 

PERSOAL DOCENTE PERSOAL NON DOCENTE

11 4

6. Determinación dos grupos estables de convivencia 

Etapa Infantil Nivel 4º/5º/6º Grupo A

Aula
- Infantil planta baixa 
- Infantil 1ª planta

Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 11

Grupos colaborativos Nº de grupos Nº alumnado por grupo

5 4

Etapa Primaria Nivel 1º/2º Grupo A

Aula - Aula de 1º e 2º Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 11
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Etapa Primaria Nivel 3º/4º Grupo A

Aula
- Aula de 3º 
- Aula de 4º

Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 11

Etapa Primaria Nivel 5º/6º Grupo A

Aula - Aula de 5º e 6º Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 11

7. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

Educación Infantil 

Un grupo co alumnado de 4º, 5º e 6º de EI, que empregarán as dúas aulas de Infantil e que se dividirán

en  cinco  grupos  colaborativos  de  catro  alumnos/as.  Empregarán  ademais  a  aula  propia  da

especialidade de psicomotricidade.

Educación Primaria

1º e 2º

Formarán un grupo único nas actividades que realicen nas distintas especialidades e cando realicen o

traballo dos proxectos dos distintos recantos, e formarán dous grupos cando permanezan coas súas

titoras; empregarán as aulas propias dos dous grupos sempre agás para a clase de psicomotricidade ,

inglés, plástica e música que empregarán as aulas propias destas especialidades. 

3º e 4º

Formarán  un  grupo  único  nas  actividades  que  se  realicen  nos  distintos  contextos  (matemático,

lingüístico, científico e humanístico) para traballar os proxectos, empregando a aula de cada contexto;

empregarán a aula propia de cada un dos grupos nas actividades de PCE e nas especialidades de:

inglés, plástica e música, empregarán as aulas propias destas especialidades. Para a clase de EF

empregarán o patio, o pavillón ou a aula de psicomotricidade.

5º e 6º

Formarán un grupo único en todas as actividades que realicen; nas actividades que se realicen nos

distintos  contextos  (matemático,  lingüístico,  científico  e  humanístico),  empregarán  a  aula  de  cada

contexto, e empregarán a aula propia nas actividades de PCE e nas especialidades de: inglés, plástica

e música, empregarán as aulas propias destas especialidades. Para a clase de EF empregarán o patio,

o pavillón ou a aula de psicomotricidade.

En 3º, 4º, 5º e 6º haberá ademais un mestre encargado de cada un dos contextos.

No caso do alumnado de 3º,  4º,  5º  e  6º  cada grupo  realizara as tarefas  do  PCE e das distintas

especialidades (agás EF e VSC) dentro da aula propia do grupo ou nivel. Para o traballo con ABP nos

distintos  recantos  procederase  como  se  viña  facendo  no  curso  anterior:  grupos  de  tres  ou  catro

repartidos nos distintos recantos dentro de cada contexto durante tres ou catro xornadas e ao remate

desinfectaranse os utensilios, materiais, mobiliario e espazos.

No caso de que fora necesaria a realización de actividades conxuntas nas que participe alumnado de

distintos grupos faríase sempre mantendo a distancia de seguridade e coa máscara posta en todo

momento.

Todo o profesorado impartirá docencia tanto en infantil como en primaria xa que se levarán a cabo

apoios nas aulas que sexan necesarios.
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Cada un dos grupos estables de convivencia poderá socializar e xogar entre eles sen necesidade de

manter a distancia mínima de seguridade.

Empregarán  normalmente  a  máscara  dentro  da  aula,  só  poderán  quitala  se  o  necesitan  cando  o

profesorado  llo  indique  e  mantendo  a  distancia  de  seguridade  co  resto  dos  compañeiros/as;  e

empregarana sempre que se despracen ou usen os espazos comúns: corredores, baños, comedor...

Estes grupos estables permanecerán xuntos durante toda a xornada escolar,  incluíndo os tempos de

recreo e comedor e ocuparán no patio e no comedor un espazo propio.

Ao inicio e remate da actividade lectiva realizarán unha exhaustiva hixiene de mans con auga e xabón,

nos cambios de aula usarán o xel hidroalcohólico á entrada e saída da aula.

Lavarán as mans con auga e xabón antes e despois do comedor, cada vez que vaian ao baño e

ao volver do patio.

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:

- O alumnado accederá con máscara a aula e permanecerá con ela ao longo de toda a xornada lectiva,

unicamente  poderá  quitala  en  casos  excepcionais  cando  estea  sentado  no  seu  sitio  e  baixo  a

supervisión do profesor/a.

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

emprego, cun colgador para poder colocala no gancho lateral das mesas.

- Cada alumno/a terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego

máis común) que estará debidamente etiquetado co seu nome.

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

grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.

- Existirán zonas ben diferenciadas para que o alumnado poidan gardar o seu material, cando este sexa

gardado de xeito grupal, o alumno/a encargado/a de material procederá á preceptiva desinfección de

mans antes de levalo a cabo.

- Para escribir na pizarra cada alumno/a empregará o seu propio rotulador.

- Adoptarase a maior distancia posible entre os pupitres.

- Formaranse grupos de traballo estables dentro das aulas, dun máximo de catro alumnos/as, para

reducir as interaccións físicas entre o alumnado. A rotación do alumnado dentro dos grupos realizarase

despois de cada período vacacional.

- Para o uso das aulas das especialidades de Música , Plástica ou Inglés, procederase á ventilación

destes espazos durante cinco minutos entre clase e clase e desinfectaranse as mesas, cadeiras e outro

material de uso común.

Estas recomendacións permiten non variar en exceso a metodoloxía de traballo habitual no centro ao

mesmo  tempo  que  conseguen  ter  un  pouco  máis  de  seguridade  na  convivencia.  Algunhas  das

restricións limitan a liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero a situación require dun

pequeno esforzo.

8. Canle de comunicación

Para dar a coñecer os casos de sintomatoloxía compatible e as incidencias ou ausencias, tanto o 

profesorado como o persoal non docente e as familias empregarán os seguintes teléfonos: 

Centro educativo: 886151040 / 886151041 / 886151042

Teléfonos persoais dos membros do equipo COVID:

628646720 / 686478044 / 637333385

Tamén poderán comunicalo empregando o correo electrónico: ceip.cabadavazquez@edu.xunta.gal
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Ademais informarase, polo menos unha vez en cada trimestre, ao consello escolar do centro sobre as 

medidas adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios.

9. Rexistro de ausencias 

- O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha autoenquisa diaria de

síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección

por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I,

que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse aos centros

educativos, senón que deberase adoptar polo persoal dos centros educativos as medidas oportunas en

función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausencia.

-  Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas no

anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente

darán  coñecemento  ao  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 manténdose o illamento ata coñecer o

resultado da proba.

-  As ausencias do profesorado e persoal  non docente serán comunicadas á dirección do centro  e

rexistradas na aplicación XADE.

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

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

infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a

ausencia. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse,

cada  mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que

aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta

co seu médico ou pediatra.

- A realización da autoenquisa e da toma de temperatura diaria será responsabilidade das familias. Ao

inicio do curso terán que cubrir e entregar asinada unha declaración responsable cubrindo o modelo

que se lles facilitará.

- As ausencias do alumnado serán comunicadas á coordinadora do equipo COVID que informará aos

titores/as. Estas rexistrarán as faltas no XADE e estarán sempre xustificadas, non sendo preciso o

xustificante do facultativo para a súa acreditación, abondará coa xustificación das familias.

- Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado.

-  Ao  rexistro  convencional  empregado  habitualmente  engadiremos  un  específico  para  aquelas

ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19.

- As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de mes á

dirección do centro.

Ver Anexos de rexistro por sintomatoloxía compatible.

10. Comunicación de incidencias 

A comunicación dos posibles casos detectados e o subministro de información realizarase a través da

canle informática “EduCovid” que se poñerá en funcionamento dende a Consellería de Educación.

A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase

para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no

centro.
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A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de datos os

seguintes fluxos de información:

• No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún alumno/a

da  aparición  dun  caso  confirmado,  o  equipo  COVID  do  centro  incluirá  a  información  dos

contactos  estreitos  do  afectado/a,  entre  eles  o  compañeiros/as  de  aula,  os  mais  próximos

dentro  da  mesma  e  o  profesorado  que  imparte  clase  nese  grupo,  os  compañeiros/as  do

transporte e do comedor escolar, os compañeiros do transporte particular no que viaxan varios

nenos do centro, así como aquela información sobre outros contactos vinculados ao centro

educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. O rastrexo

doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades extraescolares terán

que ser recollidos polo SERGAS. A mesma información será remitida cando o CSC, o SERGAS

ou a xefatura territorial da consellería de Sanidade solicite información no caso de que existan

casos sospeitosos por sintomatoloxía compatible con COVID 19 que estean a ser investigados

ou nos que existan indicios de que teñan xurdido no centro educativo.

• No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso

positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que traballe no

mesmo,  incluirá  a  información  na  aplicación  informática  onde  solo  resultara  visible  para  o

equipo COVID do centro escolar.

• A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese xeral

na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con consentimento dos

representantes  dos  menores  que  obra  nas  bases  de  datos  da  Consellería  de  Educación

poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.

• O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os

que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

A  directora  do  centro,  como  coordinadora  do  equipo  COVID,  será  a  encargada  de  manter  a

comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser

o  caso  da  Consellería  de  Sanidade,  do  Sergas  ou  co  Grupo de  Coordinación  de  Seguimento  da

Pandemia.

Medidas xerais de protección individual

11. Situación de pupitres 

Ao optar  pola  alternativa  de constituír  grupos de convivencia  estable,  e  tal  e  como se  recolle  no

protocolo publicado pola Consellería, non se aplicarán criterios de limitación de distancia; polo tanto os

pupitres poderán estar  colocados do xeito  que estime o titor/a.  Tentarase que manteñan de todas

maneiras a distancia de seguridade sempre que sexa posible.

Seguindo  as  instrucións  do  17  de  xuño  2021,  da  Secretaría  Xeral  de  Educación  e  Formación

Profesional, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico

2021/2022,  nos  centros  docentes  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos  que  se  imparten  as

ensinanzas da Educación Infantil, da Educación Primaria, da Educación Secundaria Obrigatoria e do

bacharelato, a metodoloxía de aula e a metodoloxía de traballo potenciarán tarefas globalizadas que

requiran da posta en práctica de varias competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso

das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a autoaprendizaxe, o pensamento crítico e
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creativo e a investigación mediante proxectos de traballo entre outras. Por este motivo o alumnado en

ocasións traballará por grupos dentro do grupo estable para motivalos de cara ás aprendizaxes activas

por medio de metodoloxías innovadoras propias do noso PE como a aprendizaxe

cooperativa e  manipulativa.  Estes grupos de traballo  serán  estables  (as  rotacións produciranse  co

cambio de trimestre) e dun máximo de catro alumnos/as. 

A mestra titora e especialistas non teñen unha posición fixa e estable. Están a demanda do alumnado,

atendendo as súas necesidades.

12. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 
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13. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario
de avaliación 

A aula de PT deixará de ter un uso como tal, os apoios e reforzos deste especialista faranse dentro da

aula ordinaria. Este espazo estará adicado a illar a aquelas persoas que presenten síntomas mentres

non se xestiona o seu traslado. Este espazo conta con todos os elementos de hixiene necesarios e

cunha ventilación axeitada.

En canto á aula adicada a AL e orientación, continuará a ser empregada como tal, non coincidindo

estes especialistas no mesmo día. No caso da especialista en AL procurarase que desenvolva o seu

traballo dentro da aula ordinaria sempre que sexa posible.

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as

seguintes medidas:

- Emprego de máscara como norma xeral.

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

aula de AL contará con pantalla de protección que será empregada cando sexa necesario.

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

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

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

minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados.

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo ao plan.

14. Titorías coas familias 

- O horario de atención ás familias será os martes de 9:00 a 10:00. 

- Nas titorías coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada.

- Poderán facerse as reunións titoriais presenciais cando sexa imposible ou moi complicado facela

doutro xeito. Neste caso a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e

garantido  a  distancia  social.  Todos  os  asistentes  á  titoría  levarán  máscara  e  farán  a  pertinente
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desinfección de mans. 

Para as titorías será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas NOFC

(abalarmóbil, axenda do alumnado, teléfono, ...).

- En EI realizarase unha reunión presencial colectiva antes do inicio do curso con todas as familias. Se

é posible realizarase no exterior do centro e coas medidas de seguridade axeitadas ( uso de máscara e

distancia social)

15. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

Empregarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e o envío

de comunicacións a través de abalarmóbil, ademais da axenda do alumnado.

Para comunicacións máis urxentes ou inmediatas empregarase o teléfono.

Coas demais persoas alleas ao centro empregaremos xeralmente o correo electrónico ou o teléfono.

16. Uso da máscara no centro

- O uso da máscara no centro será obrigatoria en todo momento, dentro das aulas propias, para o 

alumnado de máis de seis anos, aínda que o profesorado poderá permitir en algúns momentos que se 

retire, para o cal se manterá sempre a distancia de seguridade. Tamén será obrigatoria na circulación 

polos espazos comúns, nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas ao 

comedor escolar e na biblioteca. 

- 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.

- O uso de máscara 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.

- Na etapa de EI , aínda que non é de uso obrigado para o alumnado, sempre que sexa posible usarase

a máscara dentro da aula. O profesorado de EI poderá facer excepcións segundo as necesidades do 

seu alumnado se así o precisan para favorecer a adaptación e familiarización co uso da máscara (a lei 

contempla que non é de carácter obrigatorio no alumnado menor de 6 anos).

- O profesorado empregará a máscara continuamente, tanto fóra como dentro das aulas pola súa 

función de protección e polo seu carácter exemplificante, agás naqueles momentos nos que impida o 

normal desenvolvemento do seu traballo, como poidan ser as sesións de AL ou MESTRA DE MÚSICA 

E INGLÉS. Cando isto se produza, será obrigatorio manter a distancia de seguridade e aconséllase o 

emprego de viseiras protectoras.

- Os familiares que acudan ao centro deberán tamén usar sempre máscara.

- Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros incluírase a 

formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os 

sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.
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17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

- Este plan será comunicado ao persoal do centro a través da páxina web a principios do mes de 

setembro. 

- Será comunicado ás familias a través da páxina web do centro antes do inicio das clases e enviarase 

ás familias o link mediante o sistema habitual de mensaxería do colexio: Abalarmóbil.

- Darase a coñecer ao alumnado de primaria (niveis de ensino obrigatorio) nos primeiros días de curso.

- O plan será aprobado pola dirección do centro e informado o CE, será remitido tamén a Inspección

educativa xunto co resto da documentación correspondente ao inicio de curso.

Medidas de limpeza

20. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 
frecuente 

- A limpeza realizarase con especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto

máis frecuentes como pomos das portas,  mesas,  mobles,  pasamáns,  chans,  teléfonos,  perchas,  e

outros elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos

aseos.

- As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, tales

como áreas de descanso, vestiarios, aseos...

- No caso da limpeza da cociña e do enxoval empregado durante o servizo de comedor, será o persoal

de cociña o que a leve a cabo. No caso do enxoval empregado para o servizo de comedor será limpado

no  lavalouzas,  incluído  o  que  non  se  teña  usado  pero  podido  estar  en  contacto  coas  mans  dos

estudantes.

- No caso de materiais de uso común, como ordenadores, tablets, material de robótica... realizarase

unha limpeza por parte do usuario ao finalizar o seu uso con xel desinfectante. Logo de cada limpeza,

os  materiais  empregados  e  os  equipos  de  protección  usados  desbotaranse  de  xeito  seguro,

procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

19. Distribución horaria do persoal de limpeza 

- A limpeza e desinfección do centro realizarana dúas persoas, unha delas realizará o seu traballo en 

horario de mañá, entre as11:30 e as 14:30.

- Durante a xornada de mañá unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies 

de uso frecuente e no caso dos aseos limparanse 2 veces. Empezará limpando os baños da planta 

baixa da aula de infantil, logo os da primeira planta, a continuación os da aula de usos múltiples e 

rematará cos do profesorado. Entre as superficies de uso frecuente limparanse os pomos das portas, 

os pasamáns, os teléfonos, billas, elementos das cisternas e outros semellantes que poden ser 

manipulados ou tocados por varias persoas.

- Para a limpeza da tarde repartirase mensualmente por plantas, unha delas na planta baixa e a outra 

na primeira, e iranse alternando.

- Durante a limpeza a realizar polas tardes procederase á limpeza e desinfección de todas as aulas e 

espazos de uso común. Limparanse e desinfectaranse de novo os baños e as superficies de uso 

frecuente, ademais da limpeza de papeleiras, tirando as bolsas pechadas do seu interior, co fin de 

evitar calquera contacto accidental.
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20. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

Corresponde  á  empresa  de  limpeza  contratada  polo  Concello  a  subministración  do  material  e

proteccións para a realización das tarefas de limpeza.

21. Cadro de control de limpeza dos aseos

Colocarase en cada un dos baños un cadro semanal de control da limpeza dos aseos, no que a persoa

encargada de realizar a limpeza anote o seu nome e a hora en que se realizou. (incluír modelo).

22. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

Realizarase unha ventilación dos espazos durante quince minutos ao inicio da xornada, durante os

recreos e ao finalizar, e entre clases sempre que sexa posible. Cando as condicións meteorolóxicas o

permitan manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.

Se  fose  necesario  empregar  un  mesmo  espazo  por  diferentes  alumnos/as  consecutivamente

desinfectaríanse as superficies usadas e ventilarase a aula por espazo de quince minutos logo de cada

sesión.

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

ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo conserxe.

- Durante a xornada  este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que deberá facer

a ventilación e apuntala no modelo de checklist.

- Ao remate da xornada lectiva o persoal de limpeza será o encargado de realizar a ventilación dos

espazos. (Modelo incluído en ANEXOS).

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

- Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue serán depositados en papeleiras con

bolsa ou contedores con tapa accionados con pedal.  En todos os espazos do centro haberá unha

papeleira  específica  e diferenciada (con tapa e pedal),  para desbotar  todos aqueles elementos de

hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).

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

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

- No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no

centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados

por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche,

para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación 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.

Material de protección

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

-  O  equipo  COVID,  en  colaboración  coa  secretaría  do  centro,  realizará  un  inventario  do  material

enviado pola Consellería ou proporcionado polo Concello, e arbitrará un mecanismo de distribución

que acredite a súa entrega e o consumo para a actividade propia do centro.

- O inventario e contabilización dos custos deste material serán individualizables respecto das restantes

subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobre custos derivados das medidas
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de prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo.

- Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a

distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e

gastos producidos.

-  Crearase  un  apartado  específico  para  os  materiais  e  subministracións  relacionados coa  COVID,

dentro da táboa excel de rexistro das contas do centro.

25. Determinación do sistema de compras do material de protección

-  Corresponde  ao  centro  educativo,  con  cargo  aos  seus  gastos  de  funcionamento,  suplir  o

aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial

xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección,

luvas,  papeleiras  de  pedal,  impresión  de  cartelería  e,  cando  resulten  insuficientes,  máscaras  de

protección.

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

- Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a

distribución do material.

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

material enviado pola consellería.

-  Colocaranse  en  todas  as  aulas   e  demais  espazos  de  uso  do  alumnado dispensadores  de  xel

hidroalcohólico e nos baños papeleiras de pedal, dispensadores de xabón e de toallas desbotables,

tamén se colocará un difusor en cada aula para a desinfección de teclados e outros utensilios.

- O conserxe será o encargado de verificar diariamente en todos os espazos que haxa os materiais

necesarios e de proceder a súa reposición cando sexa preciso,  ademais comunicará á dirección a

necesidade de reposición do mesmo.

Xestión dos gromos

27. Medidas

-  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. Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de

PCR por sospeita clínica.

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levaranse

a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y

Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en

centros educativos”,en virtude da mesma: 

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. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención

Primaria  para  solicitar  consulta,  ou  ao  teléfono  de  referencia  do  SERGAS  e  seguiranse  as  súas
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instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.

O traballador 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,  incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a

consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e  do seu profesorado, así

como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación

xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia

evolutiva  das  persoas  identificadas  como  contactos.  Cando  o  fluxo  de  información  proceda  da

autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.

- 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 dunha proba diagnóstica. 

- Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria.

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias

aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade  de conformidade co previsto na

”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de

actuación  da  Consellería  de  Sanidade en  materia  de  Saúde Pública  en  relación  con  illamentos  e

corentenas  para  a  prevención  e  control  da  infección  por  SARS-Co-V-2”  publicada  por  Orde  da

Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:  

• Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera

alumno,  ou  profesional  do  centro  educativo,  profesor  ou  outro  traballador  que  compartise

espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante

máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade

sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento.

• As  persoas  que  teñan  a  consideración  de  contactos  estreitos  da  persoa  cun  diagnóstico

confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando

corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial

polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a consideración de

contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos

realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás

persoas que teñan unha posible infección por COVID-19.

• En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis

educativos  afectados  a  Autoridade  Sanitaria  poderá  acordar  a  medida  de  corentena  da

totalidade  das  persoas  que  conforman  unha  aula,  das  que  conforman  un  nivel  educativo

completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran

un centro educativo. A medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de

Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 deste protocolo. 

• A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de

polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas

as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións
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das autoridades sanitarias.

• A suspensión da actividade lectiva presencial  suporá a aplicación das normas previstas no

presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

• Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou

centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. OGrupo

de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará

o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a

súa  duración  como  a  porcentaxe  do  alumnado  incluídos  en  cada  fase.  O  modelo  a  aplicar

correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.

O modelo proposto establece catro fases:

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos)

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta

primeira  fase,  previa ao reinicio  da actividade, será o equipo COVID do centro  quen estableza as

actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades

sanitarias e educativas.

Obxectivos:

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, procurando unha distribución dos pupitres de forma

que se consiga unha distancia de máis de 1 metro entre os distintos grupos.

- Revisión dos circuítos de circulación interna.

- Reorganización das saídas ao recreo para que se realicen de forma graduada.

- Reorganización das entradas ao comedor para o horario da comida.

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos)

Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. Esta fase é

fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.

Obxectivos:

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e

de hixiene de mans.

- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.

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

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

- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2.

3. Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)

Duración:1 semana.

A porcentaxe  do  alumnado  na  aula  de  forma  simultánea  será  do  60%.  Nesta  fase  o  alumnado

continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis numeroso.

Obxectivos:

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

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnado.

4. Fase 4 (Fase de reactivación)

Duración: 1 semana.
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A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100%. Se fose posible manterase

dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas

necesarias no período de pandemia.

Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado.

28. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa 

A persoa encargada de notificar  as posibles incidencias á  autoridade sanitaria  e  educativa será a

coordinadora COVID, que é a directora do centro, e na súa ausencia a secretaria do centro.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

29. Procedemento de solicitudes 

Seguiranse os seguintes pasos:

- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa

solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren

as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado

persoal sensible.

- A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tarefas

e  condicionantes  específicos  do  posto  de  traballo,  e  determinación  das  medidas  de  protección

existentes.

-  A dirección  do  centro  educativo  remitirá  cada  día  en  que  existan  solicitudes  unha  relación  das

peticións de valoración da sensibilidade do traballador  e do posto,  xunto cos informes emitidos,  á

Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial

onde radique o dito centro de traballo.

- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo electrónico

ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente para resolver a

adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible.

Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de

traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.

-  A  Inspección  Médica  Educativa  poderá  solicitar,  se  fose  preciso,  un  informe  complementario

preventivo  adicional  de  carácter  complementario  ao  Servizo  de  Prevención  de  Riscos  laborais  da

Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado.

-  Mentres  se  tramita  o  informe  da  Inspección  Médica,  o/a  traballador/a  terá  a  obriga  de  acudir

presencialmente ao centro.

Medidas de carácter organizativo

30. Entradas e saídas 

Para as entradas e saídas do centro escolar todo o alumnado accederá e sairá pola porta principal. 

Para a atención ao alumnado todo o profesorado estará no centro quince minutos antes do inicio da

xornada lectiva.
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Para a entrada o alumnado accederá directamente á súa aula, tan pronto como chegue ao centro.

Para a  saída o alumnado de EI  farao cinco minutos antes e todo o alumnado de primaria  estará

preparado para saír  antes de que toque o timbre e farao unha vez toque, con orde e mantendo a

distancia de seguridade.

No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar e agardar nun

espazo diferenciado para a entrada a aula. Os acompañantes deberán usar máscara. 

Acompañar de plano do centro.

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

A entrada e saída do centro será sempre pola porta principal. Como é unha porta dobre entrarase e

sairase sempre polo lado dereito.

A circulación dentro do centro realizarase sempre polo lado dereito, tal e como se indica nos ANEXOS

(PLANOS).

Colocarase sinalización que estableza o sentido de circulación.

32. Cartelería e sinaléctica 

- Colocarase na porta principal un cartel coas principais indicacións de prevención, e tamén en cada

unha das aulas.

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

- Colocaranse no chan as frechas que indiquen o sentido de entrada e saída, así como varias marcas

que indiquen a distancia de separación.

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

mesmo.

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

procedemento.

- Existirá unha cartelería específica que lembre a formación sobre uso de máscaras.

33. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Para  a  entrada  ao  centro  o  alumnado  irá  entrando  segundo  a  orde  de  chegada  dos  autobuses

escolares, para o cal non se agardará que toque o timbre de entrada. O alumnado irá saíndo en orde e

separados pola distancia de seguridade e dirixiranse directamente á súa aula. O profesorado de garda

de  autobús  encargarase  de  que  este  proceso  se  realice  correctamente.  O  resto  do  profesorado

agardará en cada unha das aulas a chegada do alumnado, polo tanto todo o profesorado estará no

centro quince minutos antes do inicio da xornada lectiva.

A saída realizarase tamén por orde, empezarase polo alumnado de EI, que saíra cinco minutos antes

da hora de saída; irán acompañados polos mestres e sairán mantendo a distancia de seguridade. Logo

do alumnado de infantil sairá o de primaria por orde: 1º/2º/3º/4º/5º e 6º, os mestres controlarán que

baixen mantendo a distancia de seguridade.

34. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  

Quendas de transporte: 2

Vixilancia de alumnado nas aulas: 6

Vixilancia nos corredores: 3 

Medidas en relación coas familias e ANPA
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35. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 

Neste curso escolar poñerase en marcha o Plan Madruga. 

O protocolo a seguir será o mesmo que no caso do servizo de comedor:

- O alumnado sentarase por grupos estables de convivencia e separados a 1,5 m. dos demais grupos.

- Lavarán as mans antes e despois de comer.

- Permanecerán coa máscara posta en todo momento agás cando consuman os alimentos.

- Ao finalizar desinfectaranse as mesas e as cadeiras que se empregaron.

- Ventilarase a aula ao comezo e ao remate durante quince minutos e se as condicións meteorolóxicas

o permiten as ventás permanecerán abertas durante todo o tempo.

36. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor 

A  realización  de  actividades  extraescolares  fóra  da  xornada  lectiva  dentro  do  recinto  do  centro

educativo está condicionada á aprobación dun protocolo que se integrará como anexo a este plan. O

dito protocolo determinará as medidas de prevención e protección fronte ao COVID e determinará con

claridade as responsabilidades de organizadores e xestores.

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

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

no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.

• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso as reunións levaríanse a

cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. 

As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo caso

a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.

Para as xuntanzas da ANPA, distinguimos entre:

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito

presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o

suficientemente amplo que garanta a distancia social. 

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático.

No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar nun espazo que garanta a distancia

de seguridade, que podería ser o pavillón ou a aula de usos múltiples.

Farase unha solicitude previa para asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación

pertinentes.

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

- As titorías levaranse a cabo os martes de 9h a 10h, como de costume, e con cita previa empregando

as canles habituais: abalarmóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica. 

Nas reunións de titoría priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Se non fose posible 

por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial celebraranse estas reunións na

aula propia da titoría, onde se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade e se 

empregará máscara e se realizará unha limpeza de mans.
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Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. Para as 

comunicacións ou avisos xerais empregarase a aplicación abalarmóbil e a axenda do alumnado.

39. Normas para a realización de eventos

- Non se realizarán eventos con grande asistencia de persoas. As celebracións e festividades serán a

nivel  de alumnado e sempre gardando as distancias de seguridade e coas medidas de protección

axeitadas.

- En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas respecten o

aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación nestes actos.

- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de

realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase que se

realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os numerosos

recursos que ofrece a nosa contorna.

- A realización das actividades extraescolares ou complementarias axustarase ao recollido no Anexo VI

deste protocolo.

Medidas para o alumnado transportado

40. Medidas 

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o establecido en cada caso polo órgano autonómico

ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de

máscara.

Os acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, cando

resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo

o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.

Asignaranse  asentos  fixos  ao  alumnado  para  todo  o  curso  escolar  para  realizar  unha  mellor

trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias

determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

Para a entrada o alumnado baixará dos autobuses en orde e gardando as distancias de seguridade, e

farano segundo a orde de chegada do transporte. O profesorado de garda velará porque se realice

correctamente a entrada ao centro escolar. O alumnado gardando as distancias e coa máscara posta

irá directamente á súa aula.

A saída realizarase tamén por orde, empezarase polo alumnado de EI, que saíra cinco minutos antes

da hora de saída; irán acompañados polos mestres e sairán mantendo a distancia de seguridade e coa

máscara  posta.  Logo  do alumnado de infantil  sairá  o  de primaria  por  orde:  1º/2º/3º/4º/5º  e  6º,  os

mestres  controlarán  que  baixen  mantendo  a  distancia  de  seguridade.  No  caso  de  que  algún  dos

autobuses se retrase, o alumnado afectado esperará na zona de entrada mantendo as distancias de

seguridade e coa máscara posta. O profesorado de garda e un membro do equipo COVID será o

encargado de atender a este alumnado ata a chegada do seu autobús.

Medidas de uso do comedor

41. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 
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O servizo de comedor levarase a cabo nunha única quenda. Para realizar este servizo coas medidas de

seguridade axeitadas empregarase o espazo que hai na entrada do centro para colocar un dos grupos

de alumnado, para o cal se empregarán mesas desplegables e cadeiras apilables, que se desinfectarán

ao  remate  do  xantar.  Dentro  do  comedor  escolar  colocarase  ao  resto  do  alumnado  gardando  as

distancias de seguridade entre os grupos. 

Cada un dos grupos de convivencia estable comerán xuntos nunha mesa e asignaranse postos fixos

para o alumnado durante todo o curso. Ao acceder ao comedor botarán o xel hixienizante e levarán a

máscara posta, que non retirarán ata o momento de comer.

No caso de existir varios pratos secuenciais recoméndase o uso de máscara no período entre ambos.

42. Persoal colaborador 

O persoal colaborador estará formado por catro persoas en cada unha das quendas, que irán rotando

durante a semana. E cada unha das mesas comerá un dos colaboradores, que vixiará e atenderá ao

grupo que lle corresponda.

Ademais a encargada de comedor e a directora controlarán e comprobarán que o servizo de comedor

se realiza correctamente.

Todo o relacionado con este servizo quedará completamente detallado no Protocolo do Comedor.

43. Persoal de cociña 

O persoal de cociña está composto por dúas persoas: cociñeira e axudante. Encargaranse diariamente 

de realizar a comida que estea marcada no menú escolar e ademais lavarán e desinfectarán todo o 

enxoval, e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. Serán 

tamén as encargadas de colocar a comida en bandexas ou recipientes que logo irán ao comedor e 

serán levadas a cada mesa polo persoal colaborador.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

44. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... 

- O alumnado de EI só cambiará de aula para a clase de psicomotricidade que se realiza na aula de

usos múltiples. O cal implica que este espazo debe ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as

aulas convencionais. 

- O alumnado de 1º e 2º de primaria cambiarán de aula para e clase de psicomotricidade que se realiza

na aula de usos múltiples; para as clases de Inglés e Plástica que se realizarán na aula de Inglés e

para a clase de Música, que terá lugar na aula de Música. Isto implica que estes espazos deben ofrecer

as mesmas garantías de seguridade que as aulas convencionais. 

- Para as clases de psicomotricidade, o alumnado de 1º e 2º accederá a esta aula tódolos días na

primeira media hora. Antes de acceder a ela irán á aula propia cambiarán o calzado e logo procederán

ao lavado de mans antes do inicio da sesión. Durante as sesións de psicomotricidade o alumnado non

poderá quitar a máscara e ao remate da sesión voltarán á aula propia onde cambiarán o calzado e

realizarán a hixiene de mans.

- Logo impartirase a sesión de psicomotricidade ao alumnado de EI. Entre estas dúas sesións será

preciso realizar unha ventilación de 15 minutos e labores de limpeza básica. Mentres que se realiza

esta  ventilación  a  mestra  de  EF  adecuará  a  aula  para  o  desenvolvemento  da  sesión  de
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psicomotricidade de EI.

-  O alumnado de 3º,  4º,  5º e 6º  cambiarán de aula nas sesións de EF e cando teñan que ir  aos

contextos de aprendizaxe. Ademais cambiarán de aula para as especialidades de Inglés, Plástica e

Música, que se desenvolverán nas aulas propias desas especialidades. Nestas aulas realizarase unha

ventilación  de polo menos cinco minutos entre clase e clase e desinfectarase a aula antes da entrada

do seguinte grupo.

- Para as clases de EF que se leven a cabo no pavillón (cando coincidan sesións con grupos distintos

unha a continuación da outra) o tempo de ventilación transcorre mentres a mestra de EF deixa a un

grupo e recolle ao outro e realiza un quecemento no patio cuberto ou no exterior se fora posible. Antes

de comezar a clase e ao regreso do pavillón lavarán as mans nos baños que lles corresponden a cada

unha das aulas. 

- Nas clases de EF  o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira

individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica.

- Para as clases nos distintos contextos o mesmo grupo permanecerá nese contexto durante tres ou

catro  xornadas  e  ao  remate  desinfectaranse  os  utensilios,  materiais,  mobiliario  e  espazos  para  o

cambio de grupo ao día seguinte. Tanto á entrada como a saída destas aulas procederase á hixiene de

mans.

45. Educación física 

- Tomando como referencia os protocolos FISICOVID das federacións galegas de fútbol e baloncesto,

que  elaboraron  conxuntamente  coa  Secretaría  Xeral  para  o  Deporte,  e  xunto  coas  normas xerais

reflectidas  nesta  adaptación,  propoñemos  as  seguintes  normas  específicas  para  a  materia  de

educación física:

Medidas xerais de limpeza de superficies e material:

•  Utilizaranse  desinfectantes  como  dilucións  de  lixivia  (1:50)  recentemente  preparada  en  auga  a

temperatura  ambiente  ou  calquera  dos  desinfectantes  con  actividade  virucida  que  se  atopan  no

mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto respectaranse as indicacións

da etiqueta. Así mesmo, non se deben mesturar produtos diferentes.

•  Tras  cada  limpeza,  os  materiais  empregados  e  os  equipamentos  de  protección  utilizados

desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans.

• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou

que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso

daqueles  equipamentos  que  deban  ser  manipulados  por  diferente  persoal,  procurarase  a

dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente de xeles hidroalcólicos ou

desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.

• Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma diaria e

durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, manter as portas

abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo.

Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso

e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.

• Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e calquera

outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día.
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Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con bolsa desbotable que se cambie alomenos unha vez

ao día.

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva:

• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara sempre.

• Sempre que sexa posible, o alumnado, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de 

seguridade interpersoal.

• Evitar lugares concorridos.

• Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.

• Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.

• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado

flexionado ou cun pano desbotable ao tusir  ou esbirrar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano

usado e lavar as mans.

• Lavar con frecuencia as mans con auga e xabón ou con xel hidroalcohólico.

• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar

atención ao lavado previo de mans.

• Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas de

COVID-19: Noto moita temperatura corporal, tos ou falta de alento?.

Medidas organizativas:

• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non fora

posible,  garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte dos

axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes. Cando ese

material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un tempo para que a actuación

dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe empregar ese

material.

• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando neste ámbito

as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal.

• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula.

46. Cambio de aula 

-  Ao  longo  deste  curso  soamente  contémplanse  as  seguintes  situacións  nas  que  son  necesarios

cambios de aula:

• Para ir ás aulas dos contextos

• Para ir ás aulas de Inglés/Plástica e Música

• Para ir á aula de psicomotricidade / pavillón

• Para ir á aula de valores cívicos e socias (espazo por determinar/soamente o alumnado matriculado

nesa área)

• Asistencia a sesións de PT/AL

- Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de

1m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte dereita do corredor.

- Para garantir que os espazos están baleiros e ventilados, o alumnado esperará na súa aula a que o

mestre especialista os vaia buscar. O pavillón queda exento deste aspecto, xa que o tránsito para
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acceder ao mesmo é na súa meirande parte no exterior e as dimensións do pavillón o permiten.

47. Biblioteca 

- Debido a que este espazo foi habilitado como aula para o contexto humanístico, non se fará uso

presencial  como  biblioteca.  No  seu  lugar,  empregaranse  bibliotecas  móbiles   ou  virtuais  e  cuxo

funcionamento irá reflectido no Plan Xeral da Biblioteca para o curso 21/22, e recollerán as pautas para

realizar os empréstitos e os períodos de corentena dos libros devoltos.

48. Aseos 

- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. A distribución

será a seguinte:

EI: empregará principalmente os baños situados dentro da aula propia da planta baixa. O alumnado

que estea usando a aula da primeira  planta empregará o aseo que está indicado dentro  do baño

situado enfronte da aula (baño dos nenos).

EP: 

• 1º e 2º: empregará o aseo situado na primeira planta, no lado dereito (baño dos nenos).

• 3º e 4º: empregarán os aseos situados dentro da aula de psicomotricidade. Os do lado dereito

para os de 3º e os do lado esquerdo para os de 4º.

• 5º e 6º: empregarán os aseos situados na primeira planta no lado esquerdo. Un destes aseos

será para alumnado NEE.

- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados nese

intre con eses distintivos non poderán ser empregados.

-  A limitación  de  aforo  para  os  baños  será  a  un  usuario,  e  o  control  será  levado  a  cabo  polo

profesorado, xa que cada curso vai usar un dos baños.

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

Medidas especiais para os recreos

49. Horarios e espazos 

O recreo realizarase entre as 12:15 e as 12:45, e será no mesmo horario para todo o alumnado do

centro.

Cada un dos grupos de convivencia estable terá asignada unha zona do patio (  tal e como queda

determinado no plano que acompaña a este plan). 

O alumnado de infantil accedera á súa zona de recreo usando a porta de entrada principal e regresará

polo mesmo sitio. O alumnado de primaria accederá ao patio empregando a saída da parte de atrás do

centro. Tanto as entradas como as saídas realizaranse ordenadamente e coa máscara posta, unha vez

situados na súa zona de recreo poderán retirar a máscara para poder comer a merenda e ao rematar

colocarana de novo. Ao remate do recreo entrarán ordenadamente e coa separación axeitada.

Os catro mestres/as que forman parte de cada unha das quendas de recreo situaranse en cada unha

das zonas dos grupos e velarán polo correcto seguimento das normas nas entradas e saídas dos

recreos e nos espazos asignados a cada un dos grupos.

Tanto para a saída como para a entrada o alumnado de primaria farao seguindo a orde do curso ao que
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pertenza.

No suposto de que a meteoroloxía non permita saír  ao patio  de recreo,  farase uso dos seguintes

espazos cubertos:

- Para o alumnado de Infantil: aula de usos múltiples.

- Para o alumnado de primaria: o pavillón ou as aulas propias de cada grupo.

No caso do alumnado de primaria  o  pavillón só poderá ser  usado por  un dos grupos,  os demais

permanecerán na aula propia e utilizarán os xogos ou xoguetes que teñan na propia aula. O uso do

pavillón será rotatorio.

50. Profesorado de vixilancia 

O  profesorado  de  vixilancia  será  de  catro  persoas  en  cada  quenda.  Cada  unha  delas  estará

acompañando a cada un dos grupos estables de convivencia.

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

51. Metodoloxía e uso de baños 

- A metodoloxía a empregar nas aulas será a que tiñamos establecida no noso PE, adaptándonos ás

novas normas.

-Traballarase en EI e 1º e 2º de primaria coa ABP empregando os recantos, con pequenos grupos: de

tres ou catro. Para o desenvolvemento dos proxectos tentarase empregar o exterior do centro (patio e

arredores) sempre que sexa posible.

- En EI os grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos.

Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non docente que

teña contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio.

- Recoméndase o inicio da xornada comezar con accións nas que se traballe a lembranza de normas

de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas

como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás

pode  supor  o  risco  de  que  metan  inmediatamente  os  dedos  na  boca  polo  que  no  caso  dos

dispensadores non deben de ser accesibles sen supervisión.

- Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo, tenderase ao traballo en pequeno grupo e

de grupos estables. No caso de ter unha mesa longa ou espazosa asignaranse mediante sinaléctica os

espazos que poden utilizarse separados por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros.

-  Para o xogo 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. Estes materiais

non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos

que non sexan estritamente necesarios.

- Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto. 

- Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material

(robótica, xogos...) despois de cada uso.

- O uso de máscara no grupo de EI cando formen grupos estables de convivencia non esixirá o

uso obrigado de máscara nos recreos ou cambios de clase.

O uso de baños será o indicado no apartado correspondente.
O alumnado de EI usará sempre que sexa posible os baños situados dentro da aula da planta baixa. 
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52. Actividades e merenda 

Cada grupo  de  alumnado contará  na  súa  aula  cunha serie  de  xogos,  xoguetes  ou  materiais  que

poderán  levar  ao  recreo  e  que  só  poderán  ser  empregados  por  ese  grupo.  Haberá  un  ou  dous

encargados en cada grupo durante a semana (ou por días) para baixar e subir este material. Entre os

xogos e xoguetes cada grupo contará con cordas para saltar, pelotas, balóns, raquetas e plumas para

bádminton, gomas,...Este material estará colocado dentro dunha caixa na aula de cada grupo. E será

desinfectado despois do seu uso.

Ademais cada clase contará cunha serie de xogos para utilizar nos recreos dentro da aula.

O alumnado de EI tomará a merenda na aula antes de saír ao recreo. Ao rematar hixienizarán as mans

antes de saír. O alumnado de EP tomará a merenda no patio e hixienizarán as mans ao regreso do

recreo.

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

53. Emprego do equipamento 

Non contamos con laboratorios nin talleres no centro.

O que si necesitamos son espazos para a realización dos distintos contextos co alumnado de 3º, 4º, 5º

e 6º. O contexto lingüístico xa conta cun espazo propio, no que ademais se sitúan a radio e TV escolar.

O contexto científico situarase na aula de Infantil da 1ª planta, o contexto matemático situarase na aula

de quinto e sexto e o contexto humanístico na biblioteca. Estes espazos só van ser usados diariamente

por un grupo determinado, que permanecerá nel durante tres días consecutivos, co cal ao remate das

tarefas que lle corresponden a cada grupo levarase a cabo unha limpeza e desinfección dos materiais

empregados e do espazo e mobiliario. 

Medidas especificas para alumnado de NEE

54. Medidas 

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

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

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

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

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

interaccións dos grupos.

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

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

de seguridade. No caso concreto da mestra de Audición e Linguaxe, terá unha pantalla que a separe do

alumnado, para que lle poidan ver a cara e seguir a sesión coa maior facilidade posible.

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

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

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

tusir,  antes  e  despois  de  comer  e  naqueles  casos  que  sexa  preciso,  dando  sempre  marxe  ao

desenvolvemento da súa autonomía.
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- Asignarase un aseo  específico preto da entrada do centro (na aula de usos múltiples) e outro na

primeira planta, nos que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención de

risco.

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

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

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

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

educativas especiais.

- Co alumnado con mobilidade reducida, aínda en situación temporal, levarase a cabo unha limpeza e

desinfección exhaustiva do obxecto de desprazamento que sexa empregado, incidindo máis naquelas

zonas onde existe un maior contacto con adultos e menores. así como das mans do alumnado.

- Dentro de aula, todos os obxectos e materiais de uso persoal que o alumno non poida manexar

directamente  serán  manipulados  pola  menor  cantidade  de  xente  posible  e,  unha  vez  utilizados,

realizaranse as tarefas de desinfección correspondentes.

- Co alumno con TEA traballarase individualmente a incorporación dos hábitos preventivos, como o uso

de máscaras,  a hixiene das mans mediante lavado e uso de xel  hidroalcohólico,  e o mantemento

distancias de seguridade. Para isto, teranse en conta os posibles problemas sensoriais dos alumnos

con dito trastorno, como as dificultades co cheiro a máscaras, os xeles, as luvas, etc.

55. Medidas e tarefas. Seguimento

-Para o alumnado TEA establecerase un período de adaptación na volta ao centro, modulando a 

demanda académica gradualmente, creando un hábito de traballo gradual e simultaneamente coas 

medidas de seguridade e a estrutura do centro, explicando a nova situación aos alumnos con TEA a 

través de historias sociais, ben xa sexa no espazo de titoría ou co profesorado de PT, AL ou apoio.

- Levaranse a cabo tarefas con linguaxe directa, sen grandes discursos que podan confundir ao 

alumnado, relacionadas con:

- Emocións: Traballaranse as emocións nas primeiras sesións no entorno escolar, de ser necesario con 

apoio visual (como pictogramas ou recursos multimedia) para saber como se sentiu no tempo que non 

estivo no centro e como se sinte coa volta as aulas, e favorecer a súa incorporación con éxito á 

dinámica escolar.

- Rutina: Explicáselle a súa nova rutina e horario mediante a estruturación das distintas actividades que 

van a realizar ao longo do día (incluídas accións de prevención do Covid), de cara a anticipalos e 

adaptalos mellor. Isto poderase facer co uso dunha axenda escolar que conte cos horarios de cada 

materia e os mestres (de ser necesario con foto) que as van impartir.

-  Farase  un  seguimento  continuo  do  alumnado,  e  o  tipo  de  tarefas  a  realizar  con  aumentará  e

modificarase segundo avance o curso e as necesidades so alumnado, sempre tras a normalización e

consolidación destas primeiras.

Previsións específicas para o profesorado

58. Medidas 

- O profesorado empregará a máscara en todo momento dentro do centro. 

- O profesorado especialista lavará e hixienizará as mans ao saír dunha aula e sempre antes de entrar

noutra. 
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-  O material  de uso docente de cada grupo permanecerá dentro  da aula  de cada un dos grupos

estables de convivencia,  incluído o material  a empregar nas especialidades.  No caso de que este

material tivera que ser empregado por grupos distintos desinfectarase e hixienizarase antes do cambio. 

-  Para  as  reunións  de  todo  o  profesorado  utilizarase  a  biblioteca  e  colocarémonos  mantendo  as

distancias de seguridade. Para as reunións de grupos máis pequenos (equipos docentes ou reunións

cos especialistas de PT e AL, equipo de biblioteca...)  poderase empregar unha aula  ou a sala de

profesorado e manterase a distancia de seguridade.

57. Órganos colexiados 

- Para as reunións de claustro procederase como xa se indicou no punto anterior, no caso de que a

situación o impida, empregarase a comunicación telemática.

- As reunións do CE realizaranse preferentemente a distancia. No caso de que se considere necesaria

a realización dunha reunión presencial empregarase sempre a máscara e manterase a distancia de

seguridade.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

58. Formación en educación en saúde 

- Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene

fronte á covid-19, incluíndo estas medidas de prevención e hixiene nos programas e actividades de

educación e promoción da saúde que xa se viñan desenvolvendo no centro, traballando a saúde de

forma integral.

- Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de

Educación e Sanidade.

59. Difusión das medidas de prevención e protección 

- As medidas de prevención e protección e as comunicacións que realicen as Consellerías de 

Educación e Sanidade serán difundidas a través da páxina web do centro.

60. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

- Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas virtuais e

edixgal, como quedou demostrado ao longo dos cursos 19-20 e 20-21

- En calquera caso, o coordinador do equipo TICs será o responsable do traballo de mantemento da

aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información

básica), que, a día de hoxe, xa está preparada para o comezo de curso cos cursos do 2021/2022

creados.  O  resto  de  funcións  (comunicación  coa  UAC,  coa  responsable  Abalar  de  zona,  divulgar

accións de formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo TICs, polo que non supón ningún

cambio.

O seguinte cadro recolle, ademais do coordinador TIC e Edixgal, os mestres coordinadores das aulas

virtuais de infantil e primaria.

PROFESORADO COORDINACIÓN

Irene Fuentes Castiñeira Coordinadora Abalar, Edixgal e TICs e da aula virtual de primaria

Agustín Troitiño Tarín Coordinador aula virtual de infantil
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61. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

- Ao inicio do curso escolar o profesorado titor recordará ao seu alumnado, especialmente ao de nova

incorporación, as normas de organización, funcionamento e convivencia do centro e as actuacións en

materia de prevención e hixiene: uso de baños, hixiene de mans, uso da máscara... Ademais levaranse

a cabo as accións formativas oportunas para a mellora da competencia dixital do alumnado.

- No que fai referencia ao período de adaptación para o alumnado de 4º de infantil, serán os titores de

EI os que informen ás familias deste alumnado antes do inicio do curso. Este período non se prolongará

máis alá do día 21 de setembro.

62. Difusión do plan 

-  Este plan será difundido a través da páxina web do centro.

-  Será  remitido  ao  inicio  de  curso  a  Inspección  educativa  xunto  co  resto  da  documentación

correspondente ao inicio de curso.

- Estará á disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera

membro da comunidade educativa.
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ANEXOS



MOVEMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA
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