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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA.

2. Membros do Equipo Covid

Teléfono móbil de contacto 679519493

Membro 1 Olga Raíces Silva Cargo Directora

Tarefas Asignadas

• Nomear membros e suplentes do equipo COVID. 

• Elaboración  do  Plan  de  Adaptación  e  de  Continxencia  do
Covid 19. 

• Difusión da información ao Claustro. 

• Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do
centro (propostas  de actuación,  valoración e  propostas  de
mellora): Comedor, entradas, saídas, patios, espazos... 

• Coordinación na interlocución coa Administración e co Centro
de saúde de referencia. 

• Xestión de gromos entre o persoal do centro (docente o non
docente).

• Comunicación coas familias. 

• Xestinar a adquisición de material de protección necesario

Membro 2 Pilar Fernández Blanco Cargo Mestre

Tarefas Asignadas

• Elevar as propostas do equipo docente de primaria.

• Coordinar entradas e saídas do alumnado de primaria.

• Difusión da cartelería e das pegadas Coronavirus. Para esta
tarefa  requirirá  axuda doutras compañeiros  e compañeiras
que elas designarán. 

• Difusión  da  información  ao  profesorado  e  ás  familias  de
primaria. 

• Xestión da atención educativa en caso de gromos. 

Membro 3 Mº Carmen Abeijón Arnejo Cargo Mestre

Tarefas Asignadas • Elevar as propostas do equipo docente de infantil.

• Coordinar entradas e saídas do alumnado de infantil.

• Difusión da cartelería e das pegadas Coronavirus. Para esta
tarefa  requirirá  axuda doutras compañeiros  e compañeiras
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que elas designarán. 

• Difusión  da  información  ao  profesorado  e  ás  familias  de
infantil. 

• Xestión da atención educativa en caso de gromos. 

Suplentes:

Suplente 1: Mª Cristina Castro Fernández (Xefa de estudos)

Suplente 2: Mª Antonia González Souto

Suplente 3: Mª Carmen López Freire

3. Centro de saúde de referencia 

Centro FONTIÑAS Teléfono 1: 981552914 Teléfono 2: 981552914

Contactos Referente 1: Dolores Montiel Carracedo 

Referente 2: Fernando Rodríguez Gerpe

4.  Determinación do espazo de illamento Covid e  dos elementos de
protección que inclúe.

Espazo de illamento: Despacho de Orientación.

Elementos de protección: 

➢ Máscaras (infantil e adulto).

➢ Guantes

➢ Hidro alcohólica.

➢ Desinfectante.

➢ Rollo de papel

➢ Termómetro.
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5. Número de alumnos por nivel e etapa educativa

Curso Grupo Nº de alumnos

4º Educación Infantil

A 24

B 24

C 23

5º Educación Infantil
A 24

B 25

6º Educación Infantil

A 22

B 20

C 21

1º Educación Primaria
A 24

B 24

2º Educación Primaria
A 23

B 25

3º Educación Primaria

A 17

B 17

C 17

4º Educación Primaria
A 25

B 25

5º Educación Primaria
A 25

B 25

6º Educación Primaria
A 25

B 25

TOTAL ALUMNADO 484
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6. Cadro de persoal do centro educativo

Persoal docente..........................................34

Persoal non docente...................................5

Conserxe.....................................................1

7. Determinación dos grupos estableces de convivencia, con asignación da aula,
do alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan
materias ao grupo.

Curso Grupo Nº de
alumnos

Titor/a Especialistas

4º Educación
Infantil

A 24 Raquel Lafuente López Maria Carmen Abeijón Arnejo (AP)

Silvia Luces Barcala (Pluri+ AP)

Lucia Peixoto Pino (Psico)

Mercedes Sande Vázquez (Rel)

Lois García (Mús)

Miriam García Sánchez (PT) 

Marta Conde Valverde (AL)

Jose M. Ben Otero (Inglés)

Ivan Mosquera Cid (Inglés)

Jordan Parker Hanks (Aux)

B 24 María Miranda Parrilla

C 23 Iván Mosquera Cid

5º Educación
Infantil

A 24 Maica López Freire

B 25 Belinda Brea  Cerqueiro

6º Educación
Infantil

A 22 María Méndez Leis

B 20 Isabel Rodríguez Rozas

C 21
Salomé Méndez-

Benegasi Gamallo
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Curso Grupo Nº
alumnos

Titor/a Especialistas

1º

A 24 Cristina García Brocos
Jose M. Ben Otero (Ing)

Natalia Souto Muñoz (Arts)

Raquel Vilas Otero (Mús)

Justo Pardeiro Pedreira (EF)

Mercedes Sande Vázquez (Rel)

Jordan Parker Hanks (Aux)

B 24 María Balado Souto

2º

A 23 Cristina Andrade Pardo Cristina Castro Fernández (Ing)

Cristina Andrade Pardo (Arts)

Raquel Vilas Otero (Mús)

Justo Pardeiro Pedreira (EF)

Mercedes Sande Vázquez (Rel)

Jordan Parker Hanks (Aux)

B 25 Juan Luis García Carlín

3º

A 17 Olga R. Raíces Silva Cristina Castro Fernández (Ing+Arts 3ºA)

Mª Antonia González Souto (Arts 3ºB)

Natalia Souto Muñoz (Arts 3ºC))

Raquel Vilas Otero (Mús)

Lucía Peixoto Pino (EF)

Mercedes Sande Vázquez (Rel)

Jordan Parker Hanks (Aux)

B 16
Mª Antonia González

Souto

C 17 Natalia Souto Muñoz

4º

A 25 Rita Fernández González Obdulia Romar Gerpe (Ing)

Mª Antonia González Souto (Arts)

Raquel Vilas Otero (Mús)

Justo Pardeiro Pedreira (EF)

Mercedes Sande Vázquez (Rel)

Jordan Parker Hanks (Aux)

B 25 Marina Leboráns Iglesias

5º

A 25 Pilar Fernández Blanco Obdulia Romar Gerpe (Ing + Arts)

Raquel Vilas Otero (Mús)

Justo Pardeiro Pedreira (EF)

Mercedes  Sande Vázquez (Rel)

Jordan Parker Hanks (Aux)

B 25 Mª Elena Alonso Pampín
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6º

A 25
Mª Carmen Andrade

Lodeiro
Obdulia Romar Gerpe (Ing)

Andrea Pérez Garabán (Arts)

Justo Pardeiro Pedreira (EF)

Mercedes Sande Vázquez (Rel)

Jordan Parker Hanks (Aux)

B 25 Andrea Pérez Garabán

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESPECIALIDADE

María del Pilar López Freire ORIENTACIÓN + AL

Marta Conde Valverde AL

María Luisa Fernández Naveiro PT

Miriam García Sánchez PT

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

Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar
cando non estean na súa aula.

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:

➢ O alumnado de 3 a 6 anos accederá con máscara a aula e unicamente poderá
quitala cando o profesorado considere que se dan as condicións de seguridade
axeitada. O resto de alumnado, de 6 a12 anos,  empregará a máscara en todo
momento.

➢ Terán un estoxo específico  con nome para  gardar  a  máscara  cando non sexa
necesario o seu emprego. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara.

➢ En EI formarán grupos de traballo cooperativo estables, de tal xeito que se reduzan
as interaccións físicas entre grupos. Deste xeito, garantimos que dentro da aula o
contacto  directo  unicamente  se  produza  entre  grupos  dun  máximo  de  cinco
alumnos.
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➢ Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo, marcado co seu
nome, (estoxo con obxectos de emprego común) que non poderá ser compartido
con outros compañeiros.

➢ En EI, 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.

➢ Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, música ou saír ao patio,
deberán respectar a distancia de seguridade e na orde de entrada/saída asignada.

➢ Limitaranse ao máximo, na medida do posible,  os movementos dentro da aula,
reducíndoos aos que sexan imprescindibles

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

➢ Se é preciso que un alumno empregue a encerado, realizarase unha desinfección
previa con xel hidroalcoholico das mans e do rotulador que empregue.

Algunhas das restricións limitan á liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado,
pero a situación require dun pequeno esforzo. 

Todo  o  profesorado  que  entre  na  aula  deberá  seguir  o  protocolo  de  ventilación  e
desinfección establecidos.

9.  Canle  de  comunicación  para  dar  a  coñecer  ao  equipo  COVID  os  casos  de
sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e
para a comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e
ausencias.

PROFESORADO:

➢Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid)

➢Correo electrónico: ce  ip.cardeal.quiroga@edu.xunta.  gal   

ALUMNADO:

➢Por teléfono móbil do colexio: 679519493. Só mediante WhatsApp.

➢Correo electrónico: ceip.  cardeal.quiroga  @edu.xunta.gal  .

10. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado.
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Ao  rexistro  convencional  empregado  habitualmente  (follas  de  rexistro  e  Xade),
engadiremos  un  específico  para  aquelas  ausencias  provocadas  por  sintomatoloxía
compatible coa covid-19.

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional,
pero ao figurar no específico por covid-19 quedará a eximida a xustificación a efectos de
apertura do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as
medidas necesarias en caso de confirmación do caso.

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada
fin de mes á persoa que exerza a Xefatura de Estudos. Ver anexo Modelo de rexistro por
sintomatoloxía compatible.

11.  Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e
educativas.

Aviso ao coordinador covid-19.

A partir  de  aquí,  establecerase a comunicación do coordinador  covid-19 coas  autoridades
sanitarias e a familia do afectado:

➢ Chamada telefónica á familia do afectado/a.

➢ Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.

➢ Subida de datos á aplicación

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

12. Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croques
xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición
do profesorado.

En E. Infantil e primaria a organización do alumnado establecerase, con carácter xerais en
grupos  de  convivencia  estable,  onde  se  aplicará  a  maior  distancia  entre  os  grupos
colaborativos.

En  función  do  número  de  alumnos/as,  mostramos  diferentes  opcións  de  colocación  dos
pupitres, poden verse nos distintos planos que figuran nos anexos.
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13. Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de
espazos ou salas para asignar a grupos.

Debido ao desdobre realizado en terceiro de primaria é necesario habilitar un espazo máis
para acoller a ese alumado.

Para realizar apoios ou desdobres, estará dispoñible a biblioteca do centro. Na mesma
será obrigatoria a hixiene de mans, nas entradas e saídas, extremando o protocolo de
limpeza e ventilación (15 minutos) por tratarse dun espazo de uso compartido.

14. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento
de orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de cuestionario avaliación de
medidas como anexo ao Plan (pódese utilizar un semellante a que figura neste
protocolo).

Emprego de máscara como norma xeral,  No caso de non poder facer uso da mesma
optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual 

Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación
de 15 minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados.

Aspectos xerais:

➢ Preferiblemente atención individual.

➢ Atención en grupo:

➢ 2 máximo pertencentes á mesma aula.

15. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:

Virtual  a través da plataforma que oferte a consellería no curso 20/21 (Webex)

Presencial: Excepcionalmente  a  reunión  levarase  a  cabo  na  aula  da  titoría
correspondente, previa cita e garantido a distancia social. Asistirá un único responsable
por alumno/a. Levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. 

➢ Canles solicitude:

• Modelo solicitude de titoría dispoñible na páxina Web do centro.

• Axenda do alumno/a

• Correo electrónico 
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• Abalar

• Outros que dispoña o titor/a

16.  Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (Proveedores,
visitantes, persoal do concello...).

➢ Canles de comunicacións.

• Familias.

 Páxina Web do centro.

 Abalar.

 Circular.

 E-mail.

 Teléfono.

• Resto.

 Teléfono

 Correo Electrónico.

17. Uso da máscara no centro.

O  alumnado  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.

O alumnado de  educación infantil, sempre que sexa posible usará a máscara, porén para
o profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de
uso  obrigatorio.  Sendo  conscientes  das  dificultades  que  isto  implica,  as  mestras  terán  a
potestade de valorar momentos nos que o alumnado poida permanecer sen a máscara, cando
as condicións de seguridade sexan favorables. 

A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do
alumno/a ou da persoa obrigada.
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No caso da clase de educación física 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.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.

Ao profesorado se lle remitirán por correo electrónico e disporán dunha copia na sala de
mestres.

Manterase actualizada a información e plans sobre o COVID 19 para toda a comunidade
educativa na páxina web do centro.

MEDIDAS DE LIMPEZA

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

Durante toda a mañá haberá unha persoa de limpeza do Concello. Polas tardes realizarán
a limpeza do centro dúas persoas.

Limpeza dos aseos 3 veces ao día. Durante a xornada lectiva farase unha limpeza de
superficies de uso común con especial atención a: pomos,  pasamáns, mesas...

 Limpeza, cando menos, 1 vez ao día de todas as estancias.

20. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual
de tarefas.

A Empresa concesionaria do servizo elaborará un horario de traballo e frecuencia dos
mesmos.

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

Todo  o  material  é  subministrado  pola  Empresa  de  Concesión  Municipal  de  Limpeza
adaptado ás normas do Ministerio de Sanidade.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos.

Existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que se
realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.
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23. Modelo de cheklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada
aula).

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de
polo menos 15 minutos: ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases,
sempre que sexa posible  entre  clases,  e  coas medidas de prevención de accidentes
necesarias:

➢ Cando  as  condicións  meteorolóxicas  e  do  edificio  o  permitan,  manteranse  as
xanelas abertas o maior tempo posible.

➢ Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de
recirculación do aire interior.

➢ En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións. A
primeira  ventilación  do  día  realizarase  o  inicio  da  xornada  polo  mestre/a  que
imparta a primeira sesión.

➢ O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso,
que  antes  de  cada  cambio  de  clase  deberá  facer  a  ventilación  e  apuntala  no
modelo de checklist.

➢ Nas  aulas  de  uso  compartido,  como  aula  de  informática  extremáranse  os
protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido (un mesmo
espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo), ventilarase a aula polo
menos menos 15 minutos ó final de cada sesión.

Ver modelo de checklist de ventilación

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos.

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa
e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables,
luvas e máscaras).

O resto de papeleiras terán o uso habitual.

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, evitando
a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.

Todo os residuos relacionados coa aula COVID serán depositados nunha papeleira con
tapa e  bolsa,  que deberá   ser  colocada nunha segunda bolsa  de lixo  con peche  e
trasladados ao contedor xeral situado no recinto exterior do Centro. Realizarase a debida
limpeza do espazo cando se remate o uso do mesmo. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN.

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

A secretaria do centro será a responsable de inventariar todo o material de protección que
dispón o centro e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o
seu consumo para a actividade propia do centro.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección.

Todo  o  material  do  centro  será  inventariado  pola  Secretaria,  que  á  súa  vez  terá  as
seguintes funcións:

➢ Mercar todo o necesario  relacionados no Plan.

➢ Velar  para  que  todos  os  espazos  conten  con  dito  material,  ordenando  a  súa
reposición en caso necesario.

➢ Rexistrar a facturación propia e diferenciada do materia.

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

A Secretaria do Centro, xunto coa dirección, identificará os provedores axeitados para
mercar o material e irá facendo pedidos cando sexa necesario a súa reposición.

Levará inventario de gastos para control tanto interno como da Administración no caso de
ser solicitado.

XESTIÓN DOS GROMOS.

28. A determinación das medidas poder ser referida a xenérica do protocolo das
consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia.

Non   asistirán   ao   centro alumnos/as,   docentes   e   outros profesionais:

➢ Que   teñan   síntomas compatibles   con   COVID-19.

➢ Aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19.

➢ En período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa
con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.

➢ As persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.

17



Diante dun suposto no que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas compatibles
co COVID-19 no centro educativo, as medidas de prevención e control levaranse a cabo
por parte do SERGAS.

Se un alumno presenta  síntomas compatibles coa COVID-19:

➢ 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.

➢ Contactarase coa familia.

➢ A familia deberá chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar
consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS.

➢ En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase
ao 061. 

Se un traballador/a presenta  síntomas compatibles coa COVID-19:

➢ Abandonará o seu centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá
cita telefónica coseu MAP.

➢ De confirmarse  o caso, o equipo Covid do centro educativo comunicará os datos
do positivo ao centro de saúde de referencia e incluirá á rede de contactos a través da
aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.

No  suposto  da  aparición  dun  caso,  ou  dunha  sospeita,  de  coronavirus  nun  centro
educativo  a  persoa  coordinadora  do  equipo  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.

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

29.  Responsable/s  das  comunicacións  das  incidencias  á  autoridade  sanitaria  e
educativa (deben determinarse a/as persoa/s que realizarán as comunicacións das
incidencias á autoridade sanitaria e educativa)

O  responsable  de  realizar  as  comunicacións  será  a  persoa  coordinadora  do  equipo
COVID de centro, e na súa ausencia, a súa suplente a xefatura de estudos.
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XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERAVILIDADE

30. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de
solicitude, de ser o caso de persoal substituto.

Os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa
condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de
forma rigorosa. 

O profesorado deberá cubrir o ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN

DE  PERSOAL ESPECIALMENTE  SENSIBLE e  entregalo  na dirección do centro,  que
tramitará a petición.

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

31. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios
de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. 

Entradas

Segundo o establecido no punto 11 do protocolo e co fin de evitar aglomeracións e unha
distribución máis axeitada dos tempos de entrada, establecemos o seguinte horario de
entrada ao centro.

O centro abrirá as súas portas ás 9 da mañá e o alumnado irá directamente ás súas
aulas, evitando as aglomeracións na contorna do centro.

Só entrará no recinto escolar un acompañante  do alumnado de EI.

O alumnado usuario do servizo de Madrugadores sairá do comedor cara ás aulas entre as
9:00 e as 9:05.

O alumnado transportado entrará directamente ás súas aulas pola porta asignada.

O alumnado restante respectará o seguinte horario:

PRIMARIA INFANTIL

9:00 5º e 6º

9:10 2º e 4º 

9:20 1º e 3º 6º

9:30 4º e 5º
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O profesorado estará na aula que lle corresponda na 1ª sesión dende as 9:00 da mañá. O
profesorado que non teña clase, estará de garda nas portas de entrada e puntos de paso
dos distintos andares.

Saídas

Os monitores/as do comedor recollerán ao profesorado de EI nas súas aulas ás 13:55 e
ao alumnado de 1º e 2º ás 14:00

PRIMARIA INFANTIL

14: 00 4º e 5º

14:10  6º

14:10 5º e 6º

14:20 2º e 4º

14:30 1º e 3º
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32.  Determinación  das  portas  de  entrada  e  saída,  das  circulacións  no  centro
educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc (Cando o centro dispoña
de  planos  poderanse  grafiar  sobre  unha  copia  dos  mesmos  os  sentidos  de
circulacións,  no  caso  de  non  dispoñer  deles  poderanse  utilizar  acomodados  a
realidade  do  centro  os  que  figuran  como  tipoloxías  anexos  ao  presente
documento).

Porta A: 4º e 6º EI

Porta B: 1º e 2º de EP e 5º EI

Porta C: 3º de EP

Porta D: 4º, 5º e 6º de EP

O  uso  do  elevador  quedará  limitado  ás  persoas   que  o  precisen  por  motivos  de
mobilidade, sendo obrigatorio o uso de máscara durante o seu uso.

Uso de escaleiras e corredores: establecerase como norma xeral  usar o lado dereito
como sentido de circulación mantendo en todo o momento o sistema de filas e a distancia
de 1.5m de separación. 
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Procurando no coincidir en ningún momento con outro grupo, feito que se terá en conta na
elaboración dos horarios.
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33. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa
de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa ubicación.

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de
recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID
19 e medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información
sobre hixiene individual.

Ademais o centro colocará vinilos no chan para recordar o sentido da circulación polos
corredores e escaleiras.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.

O alumnado transportado unha vez baixe do autobús irá directamente ás aulas utilizando
as portas asignadas ao seu curso.

Saídas Autobús

INFANTIL

O alumnado de 4 anos A  será recollido nas aulas e acompañados á Porta C polo corredor
da primeira planta utilizando a escaleira 2 cara o autobús ás 13:50h
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O alumnado de  3 anos e 4 anos B será recollido nas aulas e acompañados á Porta C
polo corredor da  planta baixa cara o autobús ás 13:55h

O alumnado de  5 anos será recollido nas aulas e acompañados á Porta C polo corredor
da  planta baixa cara o autobús ás 14:05h

PRIMARIA

O alumnado de 2º será recollido nas aulas e acompañados á Porta C polo corredor da
primeira planta utilizando a escaleira 2 cara o autobús ás 14:15h

O alumnado 1º A será recollido as 14:25, baixará pola escaleira 3, recollerá ao alumnado
de 1º B e dirixirase a porta C polo corredor da primeira planta.

O alumnado de 4º sairá ás 14:20, baixará pola escaleira 2 directamente á porta C cara o
autobús, seguido do alumnado de 3º sairá as 14:30 na mesma porta.

O alumnado de 5º sairá ás 14:10, baixará pola escaleira 2 cara á porta C e dirixirase ao
autobús.

O alumnado de 6º sairá ás 14:10, baixará pola escaleira 1 á primeira planta e dirixirase á
porta C polo corredor desta planta, baixando pola escaleira 2.

En todo momento gardarase a fila e a distancia de 1,5m  circulando sempre pola dereita.
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35. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia.

O profesorado que non teña clase a última hora, estará nas portas de entrada e puntos de
paso dos distintos andares. 

Asignarase mestres acompañantes para o  alumnado transportado de infantil,  1º  e 2º
primaria.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS.

36. Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas
ao inicio da xornada. As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser
coordinadas  coa  ANPA  ou  concello  que  preste  ou  organice  o  servizo  e
incorporaranse ao presente Plan.

O Servizo de comedor comunicará ás familias usuarias o protocolo a seguir.

As familias usuarias deste servizo e de madrugadores deixarán ao alumnado pola Porta C
antes das  8:30h.

37.  Previsións para  a realización de actividades extraescolares fóra da xornada
lectiva  ou  posteriores  ao  servizo  de  comedor.  Deberán  ser  coordinadas  co
organizador do servizo.

As actividades  extraescolares  presenciais  non  se  levarán  a  cabo  durante  este  curso
escolar.

Poderán  ter  cabida  actividades  de  tipo  non  presencial  (telemáticas)  que  están  por
determinar.

38. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar.

As  xuntanzas  de  ANPA  e  Consello  Escolar  celebraranse  preferentemente  de  xeito
telemático.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.

As  titoras  e  comunicacións  coas  familias  realizaranse  preferentemente  a  través  dos
seguintes canles de comunicacións:

➢ Páxina Web do centro/aula virtual.

➢ Abalar.

➢ Circular.
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➢ Teléfono.

➢ E-mail.

40. Normas para a realización de eventos.

Como norma xeral non se realizarán eventos ou celebracións.

No  caso  de  ter  que  facelas  cumpriranse  estritamente  as  medidas  de  prevención,
distanciamento e aforos.

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO.

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

O centro educativo dispón de parada na vía pública para o estacionamento dos autobuses
polo que o alumnado transportado entrará directamente ás aulas tan como se explica no
punto 34.

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR.

42. Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares
ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do
centro.

Debido a grande demanda do servizo de comedor este organízase en dúas quendas.

1ª QUENDA: De 13:50 a 15:15

2ª QUENDA: De 15:15  a 16:00

Os usuarios/as distribuiranse atendendo aos grupos de convivencia que ten o centro.

Comerán respectando a distancia de seguridade de 1,5m e os grupos de convivencia.

Asignaranse postos fixos.

Levarase un rexistro diario do lugar que ocupa co obxectivo de facilitar a localización dos
contactos en caso de gromo.

Non se contempla a utilización do comedor na modalidade esporádica.

O Servizo de comedor comunicará ás familias usuarias o protocolo a seguir.

27



43. Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser
o mesmo durante as diferentes quendas.

Por ser un servizo de xestión externa, non se contempla a figura do colaborador.

Os monitores que atenden este servizo son persoal externo ao centro contratado pola
empresa concesionaria do Concello.

A ratio de persoal será de 15 usuarios para infantil e  de 18 para primaria.

44. Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma.

Ao ser un servizo de catering non hai persoal de cociña.

O persoal fará a función de monitores e de persoal de limpeza.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS.

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

Utilizaranse  como  espazos  de  uso  común  os  seguintes:  aula de  relixión,  biblioteca
e polideportivo.

Aula  de  relixión: ventilarase  quince  minutos  antes  de  cada  sesión  e  procederase  á
desinfección  de  cadeiras  e  mesas  empregadas.  A  limpeza  xeral  farase  ao rematar a
xornada. Non se compartirá material. É obrigatorio a hixiene de mans á entrada e saída
da mesma.

Biblioteca:  Usarase  para desdobres de aula e para diferentes reunións de profesorado.
Desinfectarase  cada  espazo  cada  vez  que  sexa  ocupado.  A limpeza  xeral  farase  ao
rematar  a  xornada.  Non  se  compartirá  material.  É  obrigatorio  a  hixiene  de mans  á
entrada  e  saída  da  mesma. Impulsarase a biblioteca de aula dotándoa de material
bibliográfico novo para que se realice dende as propias aulas o préstamo. O  material
devolto  permanecerá illado o tempo necesario antes de novo préstamo.

Pavillón: Uso de máscara. Non se compartirán materiais. Cada día farase unha limpeza
xeral ao rematar a xornada.

46. Existirán determinacións específicas para a materia de educación física.

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible
minimizando  o  uso  de  materiais  que  teñan  que  ser  usados  por  varios  alumnos  e
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procurando  a  súa  limpeza  e  desinfección  despois  do  seu  uso.  Realizaranse  as
modificacións precisas na programación da materia  e cando a distancia teña que ser
inferior a 1,5 metros usarase a máscara.

47. Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos
de uso educativo.

Establecerase  como  norma  xeral   usar  o  lado  dereito  como  sentido  de  circulación
mantendo en todo o momento o sistema de filas e a distancia de 1m de separación.
Contarase con sinalizacións no chan.

48.  As  persoas  responsables  da  biblioteca  establecerán  unhas  normas  de  uso
acomodadas as xerais establecidas no protocolo.

A biblioteca de aula será o xeito principal de acceso aos libros dispoñibles na Biblioteca,
que terán sempre unha limpeza posterior ao seu emprego e un período de corentena
delimitado.  Será  o  Equipo  de  Biblioteca  quen  determine  o  funcionamento  destas
bibliotecas de aula, así como a organización das mesmas con relación ao espazo físico
do depósito dos libros dispoñibles.

Os préstamos faranse de xeito habitual e á súa devolución estarán illados un mínimo de
catro días.

Petición previa, a través do/da titor/a.

Utilizarase a biblioteca como espazo dispoñible para os desdobres dos diferentes cursos.
Ao rematar, os usuarios hixienizarán os postos que ocuparan. Non se usarán xogos de
mesa e materiais semellantes.

49.  Poderanse  asignar  grupos  de  aseos  a  alumnado de  etapas  educativas  con
carácter exclusivo en atención á realidade do centro.

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu
aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans antes e despois da súa utilización.

Durante os recreos haberá profesorado de garda vixiando.

O público  en  xeral  que  non  teña  a  condición  de  persoal  do  centro  ou  de  alumnado
unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.

O alumnado de educación infantil disporá de aseos dentro das aulas e polo tanto serán de
uso exclusivo.

O alumnado de primaria utilizará os aseos que lle foron asignados.
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS.

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

Educación Infantil realizará os recreos ao longo da mañán. Se chove nas aulas ou no
patio cuberto en distintas quendas que garantan os grupos de convivencia estable. Se
non  chove  utilizarán  os  distintos  espazos  do  centro  e/ou  a  zona  de  xardín  exterior
pendente de acondicionamento por parte do Concello.

Educación  primaria  de  11:40  a  12:25  en  dúas  quendas  respectando  os  espazos
asignados a cada curso.

ZONAS QUENDA 1 

De 11:40 a 12:00

QUENDA 2

De 12:05 a 12:25

1º EP Antigo Cefore A B

2º EP Zona patio lateral  infantil A B

3º EP Zona patio lateral comedor A B

4º EP Pista de fútbol A B

5º e 6º EP Pavillón

(2 zonas)

A B

51. Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de
vixilancia.  Existirá  un cadro que defina  os horarios  dos grupos de convivencia
estable.

30



LUNS

EI 3A EI 3B EI 3C EI 4A EI 4B EI 5A EI EB EI 5C

Lucía Silvia Mari - Miriam Marta Pilar L Marisa

As mestras que imparten en primaria, estarán 20 minutos dentro do horario de recreo (11:40-12:25)

1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA

Xusto María B Cris A Lois Olga Toña Natalia Rita Cris C Pilar F Elena Carmen

Cris G. María B Cris A Lois Raquel V Toña Natalia Obdulia Marina Pilar F Elena Mercedes

Recreo dentro Recreo no patio (se non chove)

MARTES

EI 3A EI 3B EI 3C EI 4A EI 4B EI 5A EI EB EI 5C

-- Silvia -- Mari -- -- Pilar L Marisa

As mestras que imparten en primaria, estarán 20 minutos dentro do horario de recreo (11:40-12:25)

1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

Cris G. Xusto Cris A Cris C Raquel V Toña Natalia Rita Marina Pilar F Elena Mercedes Andrea

José M María B Marta Lois Olga Lucía Raquel V Obdulia Marina Pilar F Elena Carmen Andrea

Recreo dentro Recreo no patio (se non chove)



MÉRCORES

EI 3A EI 3B EI 3C EI 4A EI 4B EI 5A EI EB EI 5C

Lucía -- Silvia Mari Miriam Marta -- --

As mestras que imparten en primaria, estarán 20 minutos dentro do horario de recreo (11:40-12:25)

1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA

José M Marisa Cris A Lois Cris C Toña Natalia Rita Marina Pilar F Xusto Carmen

Cris G. María B Obdulia Lois Raquel V Toña Natalia Rita Marina Xusto Elena Carmen

Recreo dentro Recreo no patio (se non chove)

XOVES

EI 3A EI 3B EI 3C EI 4A EI 4B EI 5A EI EB EI 5C

Lucía -- Silvia -- Miriam Marta Pilar L Marisa

As mestras que imparten en primaria, estarán 20 minutos dentro do horario de recreo (11:40-12:25)

1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB

Cris G. María B Cris A Xusto Raquel V Toña Natalia Rita Cris C Pilar F Obdulia Carmen Andrea

Cris G. María B Xusto Lois Olga Lucía Natalia Cris C Marina Pilar F Elena Carmen Raquel V

Recreo dentro Recreo no patio (se non chove) 



VENRES

EI 3A EI 3B EI 3C EI 4A EI 4B EI 5A EI EB EI 5C

-- -- Silvia Mari Miriam -- Pilar L Marisa

As mestras que imparten en primaria, estarán 20 minutos dentro do horario de recreo (11:40-12:25)

1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 3ºC 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA

Cris G María B Cris A Xusto Cris C Toña Lucía Rita Marina Pilar F Elena Carmen

Cris G. María B Mercedes Lois Olga Raquel V Natalia Rita Marina Obdulia Elena Carmen

Recreo dentro Recreo no patio (se non chove)



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

52. Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que estean
situados na mesma. Tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e
de uso do material da aula.

Seguindo o protocolo, as aulas de infantil estarán organizadas nos chamados “grupos de
convivencia”,  podendo  conformar  estes  grupos  un  máximo  de  5  alumnos/as.  (que
cambiarán cada trimestre)

Tentarase que dentro da aula e fora da mesma se manteñan estes grupos. Para unha
mellor  organización e control  das medidas de seguridade,  asignaremos a cada grupo
unha cor. Ademais, unha vez comezado o curso colocarémoslles co mandilón un lazo da
cor do equipo de cada neno.

Cada alumno/a vai a ter o seu propio material funxible. No caso de compartir xoguetes
dentro do grupo de convivencia serán desinfectados despois de cada uso. Antes de tocar
calquera material, os nenos/as lavarán as mans ou aplicaranse xel hidroalcoholico.

Cada vez que se realice un traballo escrito ou plástico, levarase para casa no mesmo día.

Deberán traer o mandilón pola mañá e levarano para casa todos os días, para que poida
ser lavado e desinfectado.

O uso dos baños dentro do aula farase por grupos de convivencia evitando tanto as
aglomeracións como a coincidencia de membr@s de distintos grupos. Durante a xornada
lectiva haberá distintos momentos para a súa limpeza e desinfección.

En relación co uso de máscaras, aínda que os nenos/as menores de 6 anos non teñen a
obriga de levala, o protocolo recomenda o seu uso nos nenos de infantil  “sempre que
sexa  posible”.  Dado  o  elevado  número  de  alumnos  que  temos  por  aula  cremos moi
convinte que todos e todas a levasen. Así mesmo aconsellamos traer unha de reposto,
para cambiala ao longo da mañá. Deberán ser homologadas e vir marcadas co nome.

Os grupos de infantil  formarán grupos de convivencia estable,  seguindo as seguintes
pautas:

➢ A asemblea realizarase cos nenos sentados no seu lugar nas mesas.

➢ Dentro  das  rutinas  habituais  incluirase  a  lembranza  de  normas  de  hixiene  e
a  concienciación  do  alumnado  coa  pandemia,  actividades  que  se  realizarán
presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans.
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➢ Os grupos creados para a colocación na aula serán os  mesmos  para  o  xogo  en
recantos. 

➢ O  material  dos  recantos  reducirase  ao  imprescindible,  eliminándose aqueles
obxectos susceptibles de levar á boca.

➢ Antes  de  ir  aos  recunchos  realizarase  unha  limpeza  de  mans  e  unha  vez
finalizados repetirase esta acción.

➢ Uso de  baños:  as  aulas  de  Infantil  teñen  aseos  dentro  da  propia  aula,  o  que
garante o uso do mesmo só por ese grupo. Realizarse a limpeza e desinfección
completa dos mesmos durante a xornada lectiva.

➢ Material de uso individual: estará gardado en caixiñas co nome de cada alumno. 

➢ As sesións de psicomotricidade serán no exterior sempre que sexa posible.

53.  A  maiores  das  previsións  xerais  sobre  recreos  existirá  unha  previsión
especifica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo. Incluirase
unha previsión sobre o tempo de merenda.

As merendas poderán realizarse tanto dentro do aula como nos espazos exteriores.

Os  recreos  estarán  organizados  ao  longo  de  toda  a  mañá  con  horarios  e  espazos
diferenciados para evitar a coincidencia de máis dun grupo de convivencia. Así mesmo
haberá un horario  distinto  para os días de chuvia no que só se poderá usar  o  patio
cuberto. 

Non se utilizará areeiro.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE.

54. O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá
as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE.

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

O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiénica, sempre
que teña unha idade superior a 6 anos e recomendada para alumnado entre os 3 e 6
anos. Se non fose posible a súa utilización, prescindirase do uso da máscara por parte do/
a neno/a e manterase un cumprimento estrito da distancia de seguridade.

Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para o
alumnado  mediante  a  utilización  dos  Sistemas  Aumentativos  e  Alternativos  de
Comunicación, e das modalidades comunicativas que utilice o alumnado.  A tal fin poderá

35



dispoñerse   cartelería  con  pictogramas   así  como  a  adaptación  de  información  e
recomendacións a modalidades accesibles como, por exemplo, lectura fácil.

O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do centro
educativo. Cando sexa necesario, o/a alumno/a será acompañado por persoal do centro
educativo.

A atención será preferiblemente individual.

De realizar atención en grupo:

➢ 2 máximo 

➢ da mesma aula.

Reunións DO:

➢ Biblioteca.

➢ Sala de mestres.

55. Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de
extremar  en  relación  co  alumnado.  As  medidas  serán  obxecto  de  seguimento
continuo para a súa adaptación a cada circunstancia.

Procurarse   o   emprego   de   máscaras   tipo   FFP2  e   pantallas   protectoras   na
intervención  directa  con  estes alumnos naqueles casos nos que non se poida respectar
a distancia mínima de seguridade recomendada de 1,5 metros.

Así mesmo manterase a distancia de 1,5 metros de forma xenérica nas interacións co
resto do persoal e alumnado. Se non se puidese manter esta distancia e esta tivese que
ser reducida, complementaríase coa utilización de mamparas de separación.

Nas sesións de Audición e Linguaxe farase uso de máscaras transparentes, hixiene de
mans e ventilación do espazos duns 10-15 minutos tras cada sesión.

Aconséllase  o  emprego  de  bata,  mandilón  ou  similar,  como  medida  de  protección
adicional.

Porase especial atención nos hábitos de hixiene, especialmente no lavado e desinfección
de mans

Desinfectarase o material de traballo despois de cada uso.

De  forma  xeral,  prestarase  especial  atención  a  que  o  alumnado  empregue  única  e
exclusivamente  o  seu material.
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO.

56. Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos
estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas
e aforos dispoñibles. 

Reunións: aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a
biblioteca escolar, polas súas dimensións axeitadas para manter unha distancia social.

As reunións dos diferentes equipos docentes serán principalmente  telemáticas,  cando
sexa  necesario  realizalas  de  forma  presencial,  estas  terán  lugar  na  sala  de  mestres
(sempre que participe un número inferior a dez persoas) e /ou na biblioteca.

Para  as  reunións  de  equipo  de  ciclo,  no  caso  de  infantil,  ou  de  nivel,  en  primaria,
empregarase unha das aulas do ciclo ou nivel, coas medidas de seguridade reflectidas
neste plan.

Sala de mestres: todo o profesorado que poderá usar este espazo, sempre que non teña
clase ou garda. Prestarase especial atención á ventilación.

Será  responsabilidade  individual  dos  usuarios  dos  ordenadores  da  sala  a  limpeza  e
desinfección dos equipos de traballo.

57.  O  centro  incluirá  previsións  para  acomodar  ás  situacións  máis  seguras  a
reunión  dos  órganos  colexiados  do  centro,  mediante  o  uso  de  ser  o  caso  de
ferramentas de comunicación a distancia.

1. Claustro: levaranse a cabo de forma telemática, presencial na biblioteca escolar ou
combinada, segundo a relevancia a a duración estimada.

2. Consello Escolar: empregarase a biblioteca escolar. Ao igual que no caso do claustro,
de ser necesario, empregaranse medios telemáticos.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO.

58. De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde,
particularmente na prevención frote a COVID-19. No plan existirá unha previsión
das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión
xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2.

Desenvolveranse actividades de educación  para  a saúde que inclúan as  medidas de
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á COVID-19, para facer do alumnado
axentes activos na  mellora da saúde da comunidade educativa.
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Ao  longo de todo o curso,  formando parte  do PDI do Plan de Biblioteca e de xeito
transversal,  baixo  o  título  “Vida  saudable” Proporanse  actividades  para  dinamizar  e
promover hábitos de vida activa e saudable no centros.

59.  O Plan  regulará  a  difusión da  información  das  medidas  de  prevención e  a
distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e
a de Educación.  Así  mesmo en colaboración co centro  de saúde de referencia
incluirá  posibles  charlas  do persoal  sanitario  sobre  a  prevención  e  protección.
Establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro.

Utilizarase a aula virtual de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, cando
menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e para o alumnado que
parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade
presencial. O seu uso en primeiro e segundo de Educación Primaria quedará a discreción
do profesorado. 

Na Educación Infantil, no primeiro e segundo cursos de Educación Primaria no que non se
usen aulas virtuais, ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible o seu uso,
arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o mantemento da
actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación a distancia.

Por  outra  banda,  as  familias  deben  coñecer  e  manexar  as  vías  de  información  e
comunicación existentes no centro, que son as seguintes:

➢ Aplicación  Abalarmóbil,  dende  a  que  poden  realizar  consultas  relacionadas  co
ámbito académico, solicitar titorías e recibir mensaxes do centro ou profesorado.
Existe  a  posibilidade  de  crear  salas  de  mensaxería  dende  as  que  podería
interactuar co profesorado.

➢ Correo  electrónico:  vía  formal  para  realizar  consultas,  transmitir  información  e
realizar  outro  tipo  de  trámites.  A  dirección  empregada  será  a  corporativa:
ceip.cardeal.quiroga@edu.xunta.gal

➢ Teléfono: comunicación directa e inmediata, 981 54 31 81

60.  O  plan  determinará  o  profesorado  que,  en  función  do  seu  coñecemento  e
experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a
comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O persoal
docente  designado colaborará  cos  compañeiros  que  teñan maior  dificultade  na
implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles
para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes.

Ofertarase a todo profesorado do centro  unha formación básica que lle permita empregar
as  aulas  virtuais  mediante  o  curso:  “Actualización  de  ferramentas  tecnolóxicas  para

38



docentes"  e  para os que xa realizaron a formación básica durante o confinamento outro
curso de nivel máis avanzado:  “Aproveitamento Didáctico de Ferramentas Institucionais
Para o Ensino Mixto”.

O equipo TICs será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual e doutras
funcións  (comunicación  coa  UAC,  coa  responsable  Abalar  de  zona,  divulgación  de
accións de formación...)

61.  O  plan  poderá  conter  aquelas  previsións  existentes  no  documento  de
“instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación
coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas
polo conxunto da comunidade educativa.

Ademais do Plan de Acollida xa publicado, realizarase acción de difusión das medidas
adoptadas  polas  distintas  administracións  con  unha  implicación  educativa  para  a
comunidade

62. O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro
que  estará  a  disposición  das  autoridades  sanitarias  e  educativas  e  poderá  ser
consultado  por  calquera  membro  da  comunidade  educativa.  Será  obxecto  de
difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere
oportunas.

Este Plan de Adaptación ao Contexto da Covid-19 redactado polo Equipo COVID-19 do
Ceip.  P. Cardeal Quiroga Palacios,  será  publicado  de  xeito  definitivo  na web  do
centro,  unha  vez aprobado  pola dirección,  informado  ao  Claustro,  Consello  Escolar  e
Inspección  Educativa.  Ata  a  edición  definitiva  pode  ser modificado atendendo ás
achegase necesidade de mellora da comunidade educativa, cando estas sexan asumidas
e aprobadas  total  ou  parcialmente  pola  Comisión  Covid  para  a  súa  incorporación  ao
documento. 
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MODELO CHECKLIST VENTILACIÓN.

CONTROL DE VENTILACIÓN AULA__________________________

Semana do _____________________ao ___________________

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Hora:
Mestre:

Entregar ao equipo COVID ao finalizar a semana.
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