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1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15014180 CEIP A.D.R. CASTELAO  

 

Enderezo C.P. 

R/ROSALÍA DE CASTRO, 12 15920 

Localidade Concello Provincia 

RIANXO RIANXO A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881 866 861 ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.gal 

Páxina web 

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

 

mailto:ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcastelaorianxo/
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

Membro 1: Daniel Weiner Malleiro Cargo: Director e coordi-
nador equipo COVID 

Contacto: 881 866 858 e 
teléfono persoal. 

Subtituto/a:  Cargo: Contacto: 

Tarefas 
asignadas 

- Elaborar, xunto cos restantes membros do equipo COVID, o Plan de Adaptación á situa-
ción COVID-19 no curso 2020/2021. 
- Establecer canles de comunicación coa administración, o centro de saúde de referencia, 
persoal do centro e familias. 
- Poñer en marcha medidas organizativas referentes ás entradas, saídas, recreos, cam-
bios de clase, alumnado transportado e comedor. 
- Participar na toma de decisións respecto á adquisición de materiais de protección e a súa 
contabilización e distribución. 
- Apoiar a organización do uso e limpeza dos aseos e espazos comúns. 
- Establecer a sinaléctica do centro. 
- Liderar a xestión dos abrochos que se poidan producir no centro. 

Membro 2: Cargo: Contacto: 

Substituto/a: Cargo: Contacto: 

Tarefas 
asignadas 

- Participar na elaboración do Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 
2020/2021. 
- Colaborar na posta en marcha medidas das organizativas referentes ás entradas, saídas, 
recreos, cambios de clase, alumnado transportado e comedor. 
- Adquirir materiais de protección cando sexa preciso, inventarialo e organizar a súa distri-
bución en colaboración coa secretaría do centro. 
- Colaborar no establecemento da sinaléctica do centro. 
- Colaborar na xestión dos abrochos que se produzan no centro. 

Membro 3: Cargo: Contacto: 

Substituto/a: Cargo: Contacto: 

Tarefas 
asignadas 

- Participar na elaboración do Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 
2020/2021. 
- Colaborar na posta en marcha medidas das organizativas referentes ás entradas, saídas, 
recreos, cambios de clase, alumnado transportado e comedor. 
- Organizar o uso de aseos comúns e custodiar os checklist da súa limpeza, que se reco-
llerán ao finalizar cada xornada lectiva. 
- Colaborar no establecemento da sinaléctica do centro e xestionar a súa colocación, así 
como realizar revisións periódicas do seu estado de conservación para substituíla en caso 
de deterioro. 
- Colaborar na xestión dos abrochos que se produzan no centro. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE RIANXO Teléfono 981 843 668 

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

PAVILLÓN NORTE: usarase o baño das nenas da planta baixa, pois non vai ser usado polo alumnado. 
PAVILLÓN SUR: espazo habilitado nas antigas dependencias da vivenda do conserxe. 
 
Ámbolos dous espazos contarán cos seguintes materiais de protección: luvas, máscaras faciais (por 
se fose preciso repoñer as que se teñan postas nese momento), panos desbotables, pulverizador 
con desinfectante, dispensador con xel hidroalcohólico e papeleira de pedal. 
 

 

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

4º de Ed. Infantil 46 

5º de Ed. Infantil 43 

6º de Ed. Infantil 37 

TOTAL ED. INFANTIL 126 

1º de Ed. Primaria 49 

2º de Ed. Primaria 38 

3º de Ed. Primaria 44 

4º de Ed. Primaria 44 

5º de Ed. Primaria 67 

6º de Ed. Primaria 59 

TOTAL ED. PRIMARIA 301 

TOTAL ALUMNADO DO CENTRO 427 

 

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

PERSOAL DOCENTE NÚMERO 

Titores/as de Ed. Infantil 6 

Mestres/as especialistas 15 

Titores/as de Ed. Primaria 14 

Orientador/a 1 

TOTAL 36 

PERSOAL NON DOCENTE NÚMERO 

Coidador/a 1 

Conserxe 1 

Administrativa 1 

Persoal de cociña 3 

Colaboradores comedor 11 (9 + encarga-
do + director) 

Persoal de limpeza 4 (2 + 2 covid) 

TOTAL 21 
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7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 
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Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 5 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no 

protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

- Estableceranse as medidas organizativas necesarias para evitar o contacto entre alumnado de 
diferentes aulas, tanto nas entradas e saídas, como nas quendas de recreo. 
- Naqueles momentos nos que non sexa posible evitar o contacto entre alumnos/as de distintas aulas 
(transporte e comedor escolar), os nenos/as levarán posta a máscara. Para gardala deberán traer unha 
bolsa, sobre ou similar. 
- Nos recreos os grupos de convivencia permanecerán en espazos independentes sen mesturarse cos 
demais grupos. 
- No transporte escolar tratarase de sentar na medida do posible ao alumnado organizado por aulas ou 
niveis, utilizando sempre o mesmo asento e mantendo a distancia de seguridade que o espazo permita. 
- No comedor escolar usarase tamén o antigo ximnasio para ampliar o espazo e que os comensais 
poidan manter a distancia de seguridade. Na medida do posible, os alumnos/as estarán sentados con 
compañeiros/as da mesma aula ou nivel. A persoa colaboradora será sempre a mesma para cada 
mesa/s. 
- O alumnado permanecerá na súa aula e será o profesorado especialista quen se desprace, agás nas 
materias de Ed. Física, Psicomotricidade e Valores (que será na aula valeira de EI no pavillón norte e 
na aula en fronte á sala de mestres/as no pavillón sur). 
- Cada alumno/a terá o seu propio material escolar básico de traballo. Para o emprego do material 
común  será precisa a previa e posterior desinfección de mans, así como a desinfección do material 
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empregado polo profesorado. 
- En Ed. Primaria as merendas levaranse a cabo na propia aula de maneira individual 5 ou 10 minutos 
antes do tempo de lecer. En Ed. Infantil ver o punto 53. 
- Para facilitar o illamento dos grupos de convivencia durante o recreo, organizarase un uso por 
quendas e espazos independentes. 
- En Ed. Primaria, tanto o alumnado da aula coma o profesorado levarán as máscaras en todo 
momento.  
- En Ed. Infantil, o profesorado levará posta a máscara en todo momento e recomendarase o seu uso o 
alumnado, especialmente nas entradas e saídas. 

 

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) 

Contacto para as familias:  
881 866 861 (conserxería) 
881 866 860 (administración) 
881 866 858 (dirección) 
 
Contacto para o persoal do centro:  
Director do centro e Coordinador equipo COVID: teléfono persoal 
Membro 2 equipo COVID: teléfono persoal 
Membro 3 equipo COVID: teléfono persoal 
Xefe de Estudos: teléfono persoal 
Secretaria: teléfono persoal 

 

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

Todas aquelas ausencias relacionadas coa COVID-19 serán rexistradas tanto nos rexistros habituais 
coma noutro específico para este fin (ver modelo no anexo 1). 

 

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

educativas) 

Cando se produza unha incidencia, tanto no alumnado coma entre o persoal do centro, seguirase o 
seguinte procedemento para a súa comunicación ás autoridades sanitarias e educativas: 
- O coordinador/a COVID contactará co Equipo de Coordinación Operativa COVID da Xefatura 
Territorial de Sanidade e seguiranse as súas instrucións. 
- O coordinador/a tamén informará a través da aplicación informática creada para este fin. 
 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que 

sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

A situación dos pupitres nas aulas do alumnado de EP seguirá as seguintes directrices: 
- Todos os pupitres estarán orientados na mesma dirección. 
- Manterase toda a distancia de seguridade que sexa posible entre o alumnado. Nas aulas de 1º e 2º de 
EP, nas que os pupitres son dobres, polo que a distancia será de pupitre a pupitre. 
En cada unha das materias, adaptarase a metodoloxía evitando a formación de grupos e minimizando o 
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contacto con materiais. En todo caso, evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia infe-
rior a 1,5m. 
Nas aulas de EI manterase a estabilidade dos grupos de traballo a nivel de recunchos, que serán rotati-
vos, garantindo a limpeza do material entre grupo e grupo. 
 
A distribución concreta das aulas do centro pode observarse nos planos que se achegan (ver anexo 2). 

 

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

mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

O centro non se atopa nesta situación. 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de 

avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas 

especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante 

ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020-2021) 

- O DO conta cunha mampara protectora para desenvolver as tarefas específicas co alumnado así 
como manter reunións presenciais sempre que non poidan ser realizadas vía telefónica.  
- Os/as especialistas de PT e AL, empregarán máscara hixiénica e/ou pantalla protectora transparente 
durante o desenvolvemento das sesións de apoio ao alumnado. 
- Cando o apoio de PT ou AL se realice a varios nenos/as da mesma aula e coa autorización dos pais, 
o apoio realizarase fóra da aula mantendo a este alumnado como grupo estable cando se dean as 
seguintes circunstancias: que na aula ordinaria haxa alumnado de risco ou cando polas características 
da aula o profesorado o considere oportuno. 
 -  Desinfectaranse e ventilaranse  os espazos empregados (despacho DO e aulas de PT e AL) antes 
de cada uso 

 

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

 As titorías realizaranse preferente de maneira telemática a través da canle que familia e mestre/a acorden (videochamada, 
chamada telefónica, email). 
Deberase solicitar cita previa. Cada mestre/a comunicará o medio de solicitude ás familias: Abalar, axenda do alumno/a, notas, 
email, etc. 
Cando as circunstancias non permitan realizar a titoría de maneira telemática, poderase realizar presencialmente nos seguintes 
espazos e cumprindo as seguintes directrices: 
- Os espazos asignados para as titorías serán: a aula de vídeo, plástica e as 2 aulas de inglés do pavillón sur. 
- Nestes espazos haberá unha lista na que os mestres/as que vaian facer uso deste espazo deberán anotar con antelación 
día, hora e duración aproximada da xuntanza. 
- Ao rematar a reunión, deberase desinfectar as superficies utilizadas para que o espazo sexa seguro para as persoas que 
veñan despois. 

 

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

A comunicación coas familias e demais persoas alleas ao centro realizarase preferentemente de manei-
ra telemática a través de: chamadas telefónicas, Abalar Móbil, email do centro. 

 

17. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara no centro é obrigatorio para o alumnado a partir de 6 anos e para todo o persoal en 
todo momento e en todos os espazos, coas seguintes excepcións: 
- Alumnado que polas súas circunstancias persoais non poida ou non estea recomendado o uso de 
máscara e debidamente xustificado. 
- Persoal do centro que por motivos de saúde non poida utilizar a máscara e debidamente xustificado. 
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- Alumnado menor de 6 anos, aínda que se recomenda o seu uso sempre que sexa posible, especial-
mente nas entradas, saídas e transporte. 
- Cando a acción pedagóxica se vexa afectada polo uso da máscara (como nas intervencións do profe-
sorado de AL e PT), poderán non facer uso da máscara sempre que mestre/a e alumno/a garden a 
distancia de seguridade.  
En todas as excepcións sinaladas anteriormente utilizaranse pantallas faciais sempre que sexa posible 
e/ou máscaras transparentes (no caso do profesorado de AL e PT). 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O Plan de Adaptación á Situación COVID darase a coñecer entre a comunidade educativa a través das 
seguintes canles: 
- Nos primeiros días de setembro o Plan estará en proceso de revisión e mellora e a disposición do 
profesorado do centro e os membros do Consello Escolar para que poidan revisalo e facer as achegas 
que estimen oportunas. 
- Unha vez rematado e aprobado compartirase coas familias a través da páxina web do colexio. Envia-
rase unha mensaxe por Abalar para informar.  
- Tamén na páxina web do centro poñeranse a disposición das familias unha serie de documentos nos 
que se recolla de maneira clara e resumida información de interese (organización do centro, medidas 
de prevención, procedemento para realización de xestións administrativas, etc.). 

 

 

 

 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

datos de carácter persoal) 

-  Baños (incluídos os das aulas de EI), pasamáns e pomos das portas limparanse tres veces ao día. 
-  Zonas comúns e estancias administrativas tres veces ao día. 
-  Aula psicomotricidade despois de cada uso. 
-  Ventilación das aulas antes da entrada do alumnado. 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 

ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 

traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

O centro disporá de catro limpadores/as, dous/dúas en horario lectivo e outros/as dous/dúas fóra de 
horario lectivo. O persoal en horario lectivo encargaranse da limpeza de aseos, zonas de paso, pasa-
máns e estancias con máis actividade ou de uso común. O persoal en horario non lectivo farán a limpe-
za como viña sendo habitual pero reforzando a desinfección. 

 

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

O persoal de limpeza seguirá as medidas de protección ordinarias: gardar distancia de seguridade e 
uso de máscara. Ademais, deberá utilizar luvas. 
- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 
este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, 
ben sexan lentes ou pantalla.  
- Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos 
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

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

as labores e a persoa encargada de levalos a cabo (ver modelo no anexo 3). 

 

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

Cada aula debe ser ventilada polo menos durante 5 minutos en cada cambio de clase. 
Ao remate da xornada lectiva o persoal de limpeza realizará outra ventilación que rematará unha vez se 
finalice a limpeza de cada espazo, de xeito que os espazos do centro queden ventilados para o día 
seguinte. 
Cada aula contará cun rexistro no que se vaian anotando todas as ventilación que se realicen (ver mo-
delo no anexo 4).  
Cando se trate de espazos de uso común, a ventilación será de 15 minutos entre uso e uso. 
En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A primeira 
ventilación do día realizarase durante 15 minutos antes da entrada do alumnado e será realizada pola 
conserxe/limpadora. 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. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Cada espazo do centro contará coas papeleiras habituais para o seu uso habitual. 
A maiores, colocaranse papeleiras de pedal con tapa para aqueles residuos de elementos de 
hixiene persoal : luvas, panos desbotables e máscaras. 
Estes residuos serán depositados na fracción resto polo persoal de limpeza. 
No caso de que alguén presente síntomas compatibles coa COVID-19, illaranse as papeleiras das 
que fixera uso. Os residuos depositaranse nunha segunda bolsa e pecharase para depositala no 
colector gris (fracción resto). Procederase tamén á desinfección destas papeleiras en canto a persoa 
con síntomas saia do centro. 

 

Id. Material de protección 

 

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

Crearase un inventario no que se recolla todo o material de prevención do que dispoña o centro e irase 
actualizando tras cada compra. 
Este inventario será elaborado pola persoa designada do equipo COVID en colaboración coa secretaría 
do centro (ver modelo no anexo 5). 
 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

O centro xa realizou de maneira previa ao inicio do curso unha compra de materiais de prevención de 
cara a poder comezar o novo curso escolar cos materiais necesarios e apremiado pola data de finaliza-
ción da exención do pago do IVE nestes materiais (que inicialmente era o 31 de xullo e posteriormente 
foi prorrogada ata o mes de outubro). 
Para a realización destas compras, solicitouse presuposto a varios establecementos comerciais da 
contorna próxima ao centro escolar para favorecer o comercio local.  
 
Os materiais iranse repoñendo na medida en que se vaian esgotando. 
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As compras realizaranse nos mesmos establecementos aos que xa se lles solicitou presuposto, sempre 
e cando os prezos sexan iguais ou inferiores. En caso de que os prezos aumenten, volverase a solicitar 
presuposto de compra a establecementos comerciais da contorna. 
 

 

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

Levarase un rexistro do uso e distribución deste material entre o persoal do centro, que deberá asinar 
cada entrega de material (ver modelo no anexo 6). 
Realizarase unha primeira entrega a principios de curso. 
Os materias que se achegarán a cada mestre, ao coidador, á conserxe e á administrativa serán: más-
caras, un dispensador de xel hidroalcohólico e panos desbotables. 
O persoal de cociña e os colaboradores/as do comedor escolar recibirán tamén máscaras. O resto de 
elementos de protección estarán á súa disposición no comedor escolar (luvas, xel hidroalcohólico e 
desinfectantes). 
As máscaras entregaranse de maneira mensual. Recolleranse tamén as entregas excepcionais por mor 
de posibles roturas, tanto nas usadas polo persoal como polo alumnado (que deberá traelas da casa). 
O resto de materiais iranse entregando segundo o persoal do centro o vai necesitando, firmando en 
cada entrega o rexistro correspondente. 
A maiores, en cada espazo do centro colocarase un pulverizador con desinfectante, panos desbotables 
e dispensadores de xel hidroalcohólico, cuxa reposición será levada a cabo polo persoal de limpeza 
que comunicará a dirección do centro a súa necesidade de reposición. 
 

 

Id. Xestión dos gromos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do 

centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

Tal e como recolle o Protocolo da Consellería non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e 
outros profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen 
en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 
estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, levarase ao espazo separado específico de 
uso individual do seu pavillón, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas co-
mo á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 
Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do 
SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 
respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de 
traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situa-
ción médica sexa valorada por un profesional sanitario. 
- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa 
do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID 
19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle 
informática sinalada no punto 2 do protocolo). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen in-
vestigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á 
Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 
identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 
e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.  



 

 

 

 

    CEIP A.D.R. CASTELAO 
              Rosalía de Castro 12, 15920 Rianxo 
            Tfno: 881 866 861 Fax:  881 866 862 
                                                          ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.es 
 

Páxina 13 de 26  

- A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 
pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para 
as ese mesmo día, acudirá ao PAC, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico de aten-
ción primaria. Antes de acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento e ac-
ceso á instalación.  
- Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Terri-
torial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo 
(aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número 
de contactos identificados en cada abrocho.  
- 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 cos seguintes 
supostos:  
• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da totali-
dade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo.  
• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase acordar a 
medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade 
do centro educativo.  
- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obrigato-
ria 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 das autoridades sanitarias.  
- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 
protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade 
sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de 
vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 
 - Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de 
reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. 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:  
 
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 edu-
cativas. 
 Obxectivos: 
 - Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 
 - Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga 
unha distancia de máis de 1 metro entre eles.  
- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 
- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada.  
- Reorganización das quendas para o horario da comida.  
 
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 do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.  
- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 
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- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2  
 
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 formándo-
se 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 alumnos/as.  
 
Fase 4 (Fase de reactivación) Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma si-
multánea será do 100% se fose posible manter dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa 
todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia.  
Obxectivos:  
- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.  
- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado.  
 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 

a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

desempeñado e non incluír nome) 

A persoa responsable de comunicar as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas será o coor-
dinador do equipo COVID e na súa ausencia, o xefe de estudos ou a secretaria (nesta orde). 

 

 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino 
non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade 
entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo III debidamente cuberto xunto coa docu-
mentación que deba achegar.  
Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do colexio: 
ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.gal  
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía correo electrónico á xefatura 
territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. - Se procede, tramitarase a solicitude de 
persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no apartado observacións a casuística. 

 

 

 

 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha 

copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non 

dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao 
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protocolo—) 

                                            ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS 

O alumnado de EP debe chegar ao colexio coa máscara posta.   

As familias do alumnado de EP non poden acceder ao recinto escolar. Nos portais, espazos 
intermedios do patio e pavillóns haberá mestres/as que guiarán ao alumnado ás súas aulas velando 
polo cumprimento da distancia de seguridade. 

Naqueles casos nos que un só adulto acompañe a nenos/as de diferentes cursos, estes poderán entrar 
polo mesmo portal. 

 

ENTRADA DE 1º,2º e 4º DE ED. PRIMARIA 

O horario de entrada: 09:15 a 09:25h.  

Entrada: portal r/ Arcos Moldes 

 

ENTRADA DE 3º, 5º e 6º DE EP 

O horario de entrada: 09:15 a 09:25h.  

Entrada: portal r/ Rosalía de Castro. 

 

ENTRADA DE ED. INFANTIL 

O horario de entrada: 09:30h.  

Entrada:   

- 4ºA, 4ºB e 5ºA de EI entrarán polo portal r/ Arcos Moldes. 

- 5ºB, 6ºA e 6ºB de EI entrarán polo portal r/ Rosalía de Castro. 

Este alumnado pode acceder ao recinto escolar con 1 acompañante. Colocaranse na fila do curso do 
alumno/a mantendo a distancia de seguridade. 

 

IMPORTANTE PARA TODO O ALUMNADO E FAMILIAS 

Prégase respectar os lugares de entrada establecidos e máxima puntualidade. O alumnado que 
non acceda ao centro na súa franxa horaria deberá esperar a que todos os niveis educativos rematen 
de efectuar a entrada para poder acceder ao recinto. 

Evitaranse as aglomeracións fóra do recinto escolar, mantendo en todo momento a distancia de 
seguridade coas demais familias. Prégase non chegar con demasiada antelación e deixar libres 
as entradas unha vez entre o neno/a acompañado. 

Recoméndase o uso de chuvasqueiro e paraugas para todo o alumnado nos días de chuvia. 

  
ORGANIZACIÓN DAS SAÍDAS 

As saídas realizaranse por quendas.  
Saída de EI ás 14:00h 
O alumnado de EI será o primeiro en saír. 1 acompañante por neno/a poderá acceder ao recinto ás 
14:00h. Tanto para entrar como para saír do recinto utilizarase o mesmo portal asignado para as entra-
das. 

As saídas realizaranse por quendas. O alumnado de cada aula irá en fila co mestre/a co que estivera 

na última sesión, quen os acompañará ata o portal exterior ou ao patio cuberto no caso de EI. 
O alumnado de Ed. Infantil sairá polo mesmo portal asignado para as entradas. 
A hora de saída do alumnado de EI será ás 14:00h. A orde de saída das aulas realizarase dunha en 
unha, comezando polo grupo A máis próximo á porta, a continuación o grupo de enfronte e así sucesi-
vamente. 
Todo o alumnado de Ed. Primaria sairá polo portal de r/Arcos Moldes. A saída gradual comezará a par-
tir das 14:15h, seguindo a seguinte organización:  
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Ás 14:15 sairán 2º de E.P. e 3º de E.P. respectando a orde de grupos A,B. 
O alumnado de 2º de E.P. sairá pola porta lateral  de E.I., e ao chegar ao estreito entre ambos 
pavillóns, seguirá a liña verde de entrada que vai pegada a dito pavillón ata chegar ao lado esquerdo do 
portal grande exterior onde o mestre/a correspondente fará a entrega. 
O alumnado de 3º de E.P. sairá pola porta de dirección, e ao chegar ao estreito entre ambos pavillóns 
irán pola liña verde de entrada pegada ao pavillón de dirección ata o portal grande exterior onde o 
mestre/a correspondente fará a entrega polo lado dereito de dito portal. 
Ás 14:20 sairán 1º de E.P. e 5º de E.P. respectando a orde de grupos A,B, C. 
O alumnado de 1º de E.P. sairá pola porta lateral  de E.I., e ao chegar ao estreito entre ambos 
pavillóns, seguirá a liña verde de entrada que vai pegada a dito pavillón ata chegar ao lado esquerdo do 
portal grande exterior onde o mestre/a correspondente fará a entrega. 
O alumnado de 5º de E.P. sairá pola porta de dirección, e ao chegar ao estreito entre ambos pavillóns 
irán pola liña verde de entrada pegada ao pavillón de dirección ata o portal grande exterior onde o 
mestre/a correspondente fará a entrega polo lado dereito de dito portal. 
Ás 14:25 sairán 4º de E.P. e 6º de E.P. respectando a orde de grupos A,B, C. 
O alumnado de 4º de E.P. sairá pola porta lateral  de E.I., e ao chegar ao estreito entre ambos 
pavillóns, seguirá a liña verde de entrada que vai pegada a dito pavillón ata chegar ao lado esquerdo do 
portal grande exterior onde o mestre/a correspondente fará a entrega. 
O alumnado de 6º de E.P. sairá pola porta de dirección, e ao chegar ao estreito entre ambos pavillóns 
irán pola liña verde de entrada pegada ao pavillón de dirección ata o portal grande exterior onde o 
mestre/a correspondente fará a entrega polo lado dereito de dito portal. 
 
ORGANIZACIÓN DO ALUMNADO QUE UTILIZA O SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR 
O alumnado de EI que utilice o servizo de comedor será acompañado a este espazo polas colaborado-
ras de comedor, unha vez efectuada a saída do alumnado que marcha para a casa. 
Ao alumnado de 1º, 2º e 4º de Ed. Primaria irán a recollelo as colaboradoras de comedor. 
O alumnado de 3º, 5º e 6º baixarán ao comedor, supervisados polos seus tirores/as, e serán recibidos 
polo persoal colaborador do comedor.  
Antes de entrar todos os alumnos/as desinfectarán as mans na porta do servizo de comedor. 
As colaboradoras que recollen aos alumnos/as serán os mesmos que atenden as mesas en base a 
asignación. 
Saída do alumnado do servizo de comedor 
Nas saídas as familias non poderán acceder ao recinto escolar e dividirase ao alumnado do seguinte 
xeito: 
-Os nenos/as de Ed. Infantil sairán ás 15:15h pola porta traseira do antigo ximnasio e serán entregados 
no portal do aparcamento grande ás súas familias na seguinte orde: 4ºA de EI, 4ºB de EI, e así sucesi-
vamente ata 6ºB de EI. 
-Os alumnos/as de 1º, 2º e 3º de Ed. Primaria sairán polo lado esquerdo do portal de Arcos Moldes 
mirando cara fóra ás 15:25h na seguinte orde: 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA e 3ºB. 
-O alumnado de 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria sairá polo lado dereito portal do portal de Arcos Moldes 
mirando cara fóra ás 15:25h na seguinte orde: 4ºA, 4ºB e así sucesivamente ata 6ºC. 
O alumnado transportado será guiado ata os autobuses polos coidadores/as do comedor organizados 
en 3 filas (1 por autobús) e, dentro das filas, agrupados na medida do posible por aulas, e sempre man-
tendo a distancia de seguridade e coa máscara. 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as 

circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 

poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 

utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA 
O alumnado de 4º e 5ºA de EI entrará polo portal de Arcos Moldes e accederá á aula pola porta 
principal do pavillón norte. 
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O alumnado de 5ºB e 6º de EI entrará polo portal de Rosalía de Castro e accederá á aula pola porta 
principal do pavillón norte. 
O alumnado de 1º, 2º e 4º de Ed. Primaria entrará polo portal de arcos Moldes e accederá directamente 
ás aulas pola porta lateral do pavillón norte. 
O alumnado de 3º, 5º e 6º de Ed. Primaria entrará polo portal de Rosalía de Castro e accederá 
directamente ás aulas porta principal do pavillón sur. 
O alumnado transportado que pertenza ao pavillón norte incorporarase accederá á aula a través da 
porta lateral do seu pavillón. 
O alumnado transportado do pavillón sur accederá á aula pola porta lateral do seu pavillón. 
CIRCULACIÓN NO CENTRO 
O sentido de circulación dentro dos pavillóns tanto nos corredores coma nas escaleiras será sempre 
pola dereita. O sentido de circulación no exterior dos edificios, dentro do recinto escolar recóllese 
explicado no plano que se achega nos anexos. (Ver planos do centro anexo 7). 

 

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 

prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

- Colocaranse frechas direccionais no chan dos corredores e escaleiras (cor verde as de entrada e 
vermello as de saída) así como carteis de distancia de seguridade. 
- En cada portal de entrada colocarase o cartel de distancia de seguridade. Este sinal tamén se rotulará 
no chan dos patios cubertos para marcar a distancia de seguridade nas filas.  
- Nas portas de entrada aos pavillóns (principais e laterais) colocaranse os carteis “Saiamos disto con 
sentidiño” en A3. 
- En cada aula e espazo de uso común colocarase un cartel coas normas de hixiene e protección (uso 
da mascarilla, distancia de seguridade e lavado de mans). 
- No mostrador de conserxería e nos despachos da administración e orientación colocáronse mampa-
ras protectoras. Aínda así, sinalizarase a distancia de seguridade do chan tanto na conserxería como 
na administración. 
- Establecerase un sistema de cores e carteis para os aseos, de xeito que cada aula teña asignado un 
retrete. Dado o insuficiente número de aseos, na maioría dos casos serán compartidos por dúas aulas. 
Estas son: 1ºA e 1ºB; 2ºA e 2ºB; 4ºA e 4ºB; 5ºA e 5ºB; 6ºA e 6ºB; 5ºC e 6ºC. As aulas que non compar-
ten son as de Ed. Infantil, 3ºA e 3ºB de Ed. Primaria. 
- Ás papeleiras de pedal destinadas aos residuos de hixiene persoal  colocaráselles un distintivo para 
identificalas.  
A cartelería aquí citada recóllese no anexo 8.  

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

A organización da entrada do alumnado transportado está recollida no apartado 41 deste plan. 
En canto ás saídas, recólleno apartado 31.  

 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

ENTRADAS 
Todo profesorado de centro colaborará nas gardas de entrada todos os días: 
Portal exterior r/Rosalía de Castro: 2 mestres/as 
Portal exterior r/Arcos Moldes: 2 mestres/as 
Patio cuberto EI: 2 mestres/as 
Patio cuberto primaria: 2 mestres/as 
Porta do pavillón norte: 2 mestres/as (supervisar que boten o xel e/ou botarllo). 
Porta do pavillón sur: 1  mestres/as (supervisar que boten o xel e/ou botarllo). 
Recibidor pavillón sur: 1 mestre/a. 
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Alumnado transportado: 2 mestres/as 
O resto do profesorado realizará funcións de apoio cando sexa preciso e substitucións. 
O xefe de estudos queda liberado para poder organizar posibles substitucións, así como resolver aque-
loutros imprevistos que se puideran producir. 
 
SAÍDAS 
20 mestres/as (os que estean con cada grupo na última sesión), como se recolle no apartado 31 deste 
documento. 
 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de 

madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán 

ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

O CENTRO NON ESTÁ NESTE SUPOSTO 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para 

a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 

coordinadas co organizador do servizo) 

- Club de ciencia: na data de publicación deste documento non temos información suficiente para tomar 
unha decisión acerca desta actividade. 
- Servizo de biblioteca pola tarde: a fin de manter os grupos estables de convivencia,no presente curso 
non se prestará este servizo. 

 

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

Tanto as xuntanzas da ANPA coma as do Consello Escolar realizaranse preferentemente de maneira 
telemática. 
Naqueles casos nos que non sexa posible, as xuntanzas realizaranse seguindo as seguintes indica-
cións: 
- A ANPA poderá facer uso do local do que dispón dentro do centro escolar sempre que o aforo permita 
manter a distancia de seguridade entre as persoas presentes. Se non é o caso, deberase reducir o 
aforo ou realizarase no exterior (no patio ao aire libre). 
- As xuntanzas presenciais do Consello Escolar realizaranse na sala de mestres se o aforo permite 
manter a distancia de seguridade. De non ser o caso, poderase facer uso da aula de vídeo, que conta 
con máis espazo, ou poderán realizarse as xuntanzas no exterior (no patio cuberto). 
Tanto nas xuntanzas da ANPA coma nas do Consello Escolar, os asistentes levarán máscara en todo 
momento e contarase con xel hidroalcohólico e desinfectante para limpar as superficies utilizadas unha 
vez rematada a reunión. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

TITORÍAS: sempre con cita previa e preferente de maneira telemática. Se son presenciais realizaranse nos espazos indica-
dos no punto 15. 
 
OUTRAS COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 
- As comunicacións xerais do centro realizaranse a través de Abalar Móbil e da páxina web do centro. 
- As comunicacións a nivel de titoría realizaranse a través da canle que o mestre/a acorde coas familias: email, Abalar 
Móbil, anotacións na axenda do alumnado, notas ou aqueloutras que se estimen oportunas (Telegram, Whatsapp, …). 
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- Evitarase na medida do posible a entrega masiva de comunicacións impresas. 

 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Os eventos realizaranse a nivel de aula, evitando así o contacto entre diferentes aulas. 

 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo 

de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

ENTRADAS E SAÍDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 
De maneira  rotativa cada mañá estará de garda de transporte unha parella de mestres/as, que serán 
os encargados de velar polo cumprimento das seguintes directrices: 
- O alumnado deberá vir coa máscara posta da casa. 
- Non poderá baixar do autobús ata que os dous mestres/as de garda se atopen no seu posto. 
- A medida que vaia baixando do transporte escolar, guiarase sempre gardando a distancia de seguri-
dade, para que acceda ao seu pavillón a medida que vaian baixando do autobús. O alumnado transpor-
tado accederá ao seu respectivo pavillón pola porta lateral e dirixirase á súa aula. O alumnado de EI 
será acompañado á aula. 
O mestre/a que teña clase na 1º sesión en EI sairá a buscar a súa fila acompañado polo alumnado 
transportado da súa aula. 
As saídas deste alumnado recóllese no punto 31 deste documento. 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
No caso de que a situación requirise a redución do aforo do transporte escolar, terán preferencia os 
seguintes usuarios: 
- Usuarios lexítimos do servizo. 
- Se quedan prazas, irmáns de usuarios lexítimos do servizo. 
- Se quedan prazas, usuarios excepcionais que xa fixeran uso do servizo o curso anterior. 
- Se quedan prazas adxudicaranse por sorteo. 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o 

uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do 

persoal do centro) 

- Na medida do posible, o alumando sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se mante-
ña a continuidade do grupo de pertenza. 
- O alumnado estará separado por 1,5 metros de distancia, respectando os grupos estables de convi-
vencia por aula tanto en E.I. como en primaria.  
Tal e como se recolle no protocolo da Consellería pode comer agrupado sen respectar a distancia pero 
mantendo o 1,5 metros con respecto aos grupos estables. 
- O persoal colaborador terá un número de mesas asignadas e terán que ir a buscar aos alumnos das 
súas mesas ás aulas antes de comezar o servizo de comedor, excepto en 3º, 5º e 6º que serán recibi-
dos na porta de dito servizo.  
- Os colaboradores serán os encargados da desinfección de mans na entrada ao servizo de comedor.  
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- O alumnado asignaráselle un mesa e cadeira que manterá todo o curso. 
 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as 

diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

- Haberá 9 colaboradores/as, unha encargada de comedor e o director do centro.  
- Cada colaborador/a terá un numero de mesas asignadas. 
 

 

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

- O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e utensi-

lios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 
- Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible os menús serán 
empratados en cociña e servidos en bandexa. 

 

 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do 

centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, 

salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

Conserxería: 

Aínda que non é un espazo de uso educativo como tal por parte do alumnado, xa que é empregado maioritariamen-

te pola conserxe e profesorado de maneira ocasional, é conveniente establecer pautas.  

- Será responsabilidade do usuario seguir as seguintes normas:  

 Só poderán entrar a conserxe.  

O resto do claustro só pode pasar a recoller os traballos encargado e en caso de moita urxencia de non estar a con-

serxe, avisar a alguén do Equipo Directivo. 

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

 Limitar a unha persoas o espazo.  

 Uso obrigatorio de máscara. – Evitarase enviar ao alumnado a recoller fotocopias. 

 

Administración: 

Ao igual que no caso anterior, este espazo só poderá ser utilizado pola administrativa. No caso de requirir algún 

tipo de documentación solicitaráselle. Se por algunha circunstancia non se atopa na dependencia será comunicada 

a petición ao Equipo Directivo. O material manipulado deberá ser desinfectado pola persoa que o utilice e/ou posto 

en corentena (3 días de corentena). 

 

As aulas das especialidades non se usarán xa que os especialistas impartirán docencia nas aulas ordinarias, excepto 

no caso de Educación Física, PT, AL e valores e/ou Relixión (que se desprazará o grupo máis pequeno). 

No caso de Educación Infantil Psicomotricidade levarase a cabo no patio exterior e na aula destinada a tal fin, 

sendo desinfectada polo persoal de limpeza antes de cada uso. 

 

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

O alumnado realizará a clase de Ed. Física tanto no patio exterior como no pavillón polideportivo. 

Cando se utilice o pavillón, o alumnado non utilizará os vestiarios, realizando o cambio de calzado nas gradas. 
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Haberá unha grada asignada a cada aula e durante o cambio de calzado manterase en todo momento a distancia de 

seguridade. 

O uso dos aseos estará tamén organizado. 

O alumnado realizará unha limpeza de mans ao finalizar a clase. 

Minimizarase o uso de materiais todo o posible. Cando sexan usados, desinfectaranse unha vez finalizada a activi-

dade. 

O uso de máscara será obrigatorio, agás cando se realice a clase no exterior, de maneira individual, a máis de 2m e 

que o uso da máscara resulte inadecuado ou  imposibilite a práctica. 

 

- Os desprazamentos da aula ao ximnasio/pavillón realizaranse sempre con máscara e respectando as 
medidas de seguridade e hixiene do protocolo. Á entrada e saída realizarase a hixiene de mans con xel 
hidroalcólico. 
 - Priorizarase a práctica de exercicio individual, minimizando o uso de materiais que teñan que ser 
usados por varios alumn@s. Asegurando sempre a súa limpeza e desinfección despois do seu uso.  
- O alumnado non terá acceso ao cuarto do material. Será o profesorado o encargado de repartilo. 
 - Os vestiarios estarán pechados, polo que o alumnado debe vir coa roupa de deporte da casa.  
- As clases rematarán con tempo suficiente para poder levar a cabo a desinfección do material utilizado, 
hixiene de mans e regreso á aula evitando aglomeracións.  
- Para garantir a ventilación dos espazos, as portas estarán abertas sempre que sexa posible durante 
as clases ou, alo menos, nos cambios de clase.  
 

 

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 

Ao longo do presente curso, vanse limitar os cambios de aulas:  
 
- Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de 
seguridade. 
 - No caso de realizar o cambio de aula e para garantir que os espazos están baleiros e ventilados, o 
alumnado agardará na súa aula a que o/a mestre/a especialista os vaia a buscar. 
 
Non haberá cambios de aula excepto en psicomotricidade, os desdobres de Relixión/Valores cívicos e 
sociais e a asistencia a sesións de PT/AL*. 
 
*Os cambios de aula do alumnado con nee serán realizados polo coidador coas seguintes puntualiza-
cións: 

  O coidador empregará xel hidroalcólico cada vez que recolla a un/ha novo/a alumno/a. 

  O coidador empregará máscara hixiénica e/ou pantalla protectora transparente cando realice estes 
desprazamentos. 

  Sempre que sexa posible, procurarase que o alumnado desenvolva a súa autonomía nos despraza-
mentos, evitando darlle a man e que vaia tocando os diversos materiais que poida atopar no percorrido.  

 

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

protocolo) 

O alumnado poderá asistir á biblioteca acompañado do seu titor/a na sesión bimensual asignada a ca-
da titoría . Antes e despois de acceder á biblioteca o alumnado e profesorado deberá hixienizar as 
mans e terá posta a máscara en todo momento. O/a mestre/a encargarase de deixar as ventás abertas 
antes de abandonar a sala. Só se poderán utilizar os postos sinalizados. Estes deberán hixienizarse ao 
rematar o seu uso. O alumnado non poderá manipular os libros dos andeis. Será o/a mestre/a acompa-
ñante o/a encargado/a de coller o libro dos andeis así como de realizar o préstamo. O alumnado terá 
que solicitar o uso de ordenadores ou tablets ao/á mestre/a responsable e terá que desinfectar os ma-
teriais empregados cando abandone o seu posto. Os materiais emprestados serán depositados para a 
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súa devolución nunca caixa que estará disposta á entrada da biblioteca. Estes permanecerán illados un 
mínimo de 24 horas antes de ser colocados nos andeis. 
Durante o recreo non se abrirá a biblioteca para uso do alumnado para poder ventilar adecuadamente e 
evitar o contacto entre alumnado dos diferentes grupos estables de convivencia. 
 

 

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

realidade do centro) 

Infantil: cada grupo de convivencia estable, só utilizará os aseos da súa aula.  

Primaria: cada aula só utilizará o aseo que lle fose asignado. Información recollida no apartado 33. 

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

 

 

 

 

 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis 

coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

HORARIO 
Para que todas as aulas poidan saír ao patio todos os días (agás nos que a climatoloxía non o permita), 
cada aula realizará o recreo de forma alterna: un día no seu horario e duración habituais (de 12:15 a 
12:40h) e outro ao comezo da 3º sesión (de 11:20 a 11:45h). Esta sesión completarase co tempo do 
recreo habitual, é dicir, o tempo lectivo da 3º sesión será de 11:45 a 12:40h. 
 
ESPAZOS 
Delimitaranse 10 zonas diferenciadas no patio. Cada zona acollerá ao alumnado dunha aula en cada 
quenda. Os alumnos/as de cada aula non entrarán en contacto cos das demais aulas. 
As zonas delimitadas recóllense no plano do anexo 9. 
 
ORGANIZACIÓN 
Realizaranse dúas quendas de recreo, con 10 aulas por quenda. A primeira sairá ao patio de 11:20 a 
11:45h e terá a 3º sesión de clase de 11:45 a 12:40h. A segunda quenda sairá ao patio en horario habi-
tual, de 12:15 a 12:40h. 
As aulas terán unha zona asignada con carácter rotativo. Esta información recóllese nun cadro organi-
zativo que se facilitará ao profesorado (ver modelo no anexo 10). 
Os días de chuvia só se poderá facer uso dos patios cubertos. Haberá unha lista para que as aulas 
vaian rotando ao largo do curso. 
 

 

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia, 

existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

A organización das quendas de garda de patio do profesorado do colexio recollerase nun cadro de gar-
das. 
Haberá un mestre/a de garda con cada grupo que realice o recreo no exterior, polo que serán precisos 
10 en cada quenda. O profesorado de garda da 1º quenda será o que teña clase coa aula nesa sesión. 
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Cando a quenda sexa a do alumnado de EI e os primeiros cursos de EP, haberá un mestre/a de garda 
na porta do seu pavillón para velar por que cada alumno/a faga uso do aseo que a súa aula teña asig-
nada. 

 

 

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

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na 

mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 

O uso dos baños recóllese nos puntos 33 e 49 deste documento. 
En canto ás determinacións sobre o traballo en recantos e uso do material da aula, achéganse no ane-
xo 11. 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os 

xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

A merenda realizarase dentro da aula, garantindo así a limpeza de mans antes de comezar. Velarase 
por evitar que o alumnado comparta comida e tratarase de que durante o momento da merenda mante-
ña cos compañeiros/as toda a distancia posible e estando sentados na mesma dirección. 
Aquelas aulas que realicen o recreo na 3º sesión, preferiblemente realizarán a merenda ao rematar o 
recreo, tamén dentro da aula. 
A previsión de xogos e actividades a realizar no tempo de recreo recóllese no anexo 12. 

 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e 

ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 

detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

O centro non se atopa neste caso. 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

• Para maior compresión das normas, dos espazos e das actuacións, todo o centro adaptará a súa 
sinalización con pictogramas. 
 • Crearanse pictogramas para anticipar individualmente ao alumnado a necesidade de desinfección, o 
uso de máscara hixiénica, ... 
• No mes de setembro, estableceranse unha serie de sesións destinadas á atención ás familias, sobre 
todo no que respecta á orientación da solicitude de BECAS de NEAE no que o prazo termina ese mes 
polo que é prioritario.  
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•Levar a cabo as avaliacións psicopedagóxicas, que serán realizadas no despacho de Orientación de 
maneira individual, como ata agora se viña facendo. 
 • O despacho de Orientación contará con xel hidroalcóholico e mampara e será desinfectado (aqueles 
materiais que se empreguen) tras a súa utilización.  
• En canto ás visitas ás aulas, a Orientadora informará ao Xefe de estudos con previsión e anterioridade 
para que se tomen as medidas oportunas. 
 
ESPECIALISTAS DE PT E AL  
Aula de apoio:  
• A ratio para atención do alumnado virá determinada polo grupo de orixe deste e dos espazos para a 
intervención das aulas dos especialistas, no caso de alumnado pertencente ao mesmo grupo.  
Do contrario a atención realizarase de forma individual. 
 • Unha vez chegada a aula de PT/AL o alumnado botará xel hidroalcohólico. 
• Nas aulas de PT e AL organizarase o traballo de cada alumno/a empregando bandexas ou estantes 
de uso individual, sempre que sexa posible. No intercambio de alumnado empregaranse 10 minutos 
para ventilar e hixienizar a mesa e/ou o material común empregado.  
• A mestra de PT/AL usará máscara hixiénica e/ou pantalla protectora transparente. 
• Non se intercambiarán xoguetes ou material que non estea antes desinfectado. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 

extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 

circunstancia) 

Profesorado e Coidadores 
 - Procurarse o emprego de máscaras  e/ou pantallas protectoras na intervención directa con estes 
alumnos/as naqueles casos nos que non se poida respectar a distancia mínima de seguridade reco-
mendada de 1,5 metros.  
- Porase especial atención nos hábitos de hixiene, especialmente no lavado e desinfección de mans, 
dispoñendo ademais de luvas para casos concretos nos que poidan ser necesarias.  
- 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. 
- No caso de escolarización combinada estableceranse as canles de contacto precisas para unha axei-
tada coordinación entre ambos centros. 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (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. Existirán previsións para o uso de máquinas de 

vending ou cafeteiras) 

REUNIÓNS DO PROFESORADO 
As reunións dos diferentes equipos o centro, así como do departamento de orientación realizaranse 
preferentemente de maneira telemática. 
Cando exista a necesidade de que se realicen de maneira presencial, levaranse a cabo en dependen-
cias amplas do centro (sala de mestres/as, biblioteca escolar, aula de vídeo, aula de usos múltiples do 
corredor de EI), sempre mantendo a distancia de seguridade e co obrigado uso de máscaras para todo 
o persoal. 
 
USO DA SALA DE MESTRES/AS 
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A sala de mestres/as poderá ser utilizada polo profesorado do centro cando o considere oportuno sem-
pre que se respecte a distancia e as medidas de seguridade. Para isto, reducirase o aforo deste espazo 
a través da retirada de cadeiras. 
As cadeiras que queden estarán colocadas gardando a distancia de seguridade. 
A sala de mestres/as contará con desinfectante, panos desbotables e dispensador de xel hidroalcohóli-
co. 
O profesorado que faga uso deste espazo antes de abandonalo deberá desinfectar o lugar no que esti-
vo, así como aqueles aparatos ou obxectos que utilizara (repousabrazos das cadeiras, mesa, impreso-
ra, rato e teclado dos ordenadores, fotocopiadora, etc.). 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Xuntanzas da orientadora coas familias: 
- Serán preferentemente telemáticas e sempre con cita previa. 
- Cando sexa preciso realizalas de maneira presencial, gardarase a distancia de seguridade, colocán-
dose cada parte a un lado da mampara. O despacho permanecerá convenientemente ventilado. Unha 
vez rematada, procederase á desinfección daquelas superficies que foran utilizadas. 
 
Xuntanzas dos membros do DO e da CCP: 
- Realizaranse preferentemente de maneira telemática. 
- Cando sexa preciso realizalas de maneira presencial, utilizarase outra dependencia do centro que 
sexa máis ampla (sala de mestres/as, aula de vídeo, …) mantendo as medidas xerais de seguridade. 
 
USO DE OUTRAS DEPENDENCIAS DO CENTRO PARA REUNIÓNS  
Sempre que se faga uso de calquera dependencia (sexa de uso común ou aulas),antes de abandonalo 
deberá desinfectar o lugar no que estivo, así como aqueles aparatos ou obxectos que utilizara (repou-
sabrazos das cadeiras, mesa, impresora, rato e teclado dos ordenadores, fotocopiadora, etc.). 
 

 

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 

colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

CLAUSTROS 
Sempre que sexa posible realizaranse de maneira telemática a través da plataforma que facilite aos 
centros a Consellería de Educación ou outra a decidir polo profesorado do centro. 
Cando deba realizarse presencialmente, terá lugar no exterior do colexio, no patio cuberto do pavillón 
sur, mantendo sempre a distancia de seguridade e co uso de máscara de todos os presentes.  
 
CONSELLO ESCOLAR 
Información recollida no apartado 38 deste documento. 
 

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 

COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha 

previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 
á covid-19.  
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 Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 
Educación e Sanidade. Así mesmo,o equipo COVID informará ao persoal do centro tras recibir a 
formación oportuna. Toda a información que poida resultar de interese para as familias faráselle chegar 
a través da páxina web do centro, previo aviso coa aplicación Abalar Móbil. 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de 

prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así 

mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a 

prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 

Propoñerase ao persoal do centro a participación naquelas posibles charlas ou cursos que se poidan 
organizar desde os distintos organismos. 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado 

que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a 

comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 

compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 

dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)   

Por determinar.   

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións 

existentes no documento de ―Instrucións de inicio de curso‖ aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas 

medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

As previsións recóllense no “Programa de acollida” (en proceso de elaboración). 
Este programa, xunto co Plan de adaptación serán compartidos coa comunidade educativa a través da 
páxina web do centro. Así mesmo, faráselles chegar tamén un tríptico informativo no que se recolle de 
forma resumida a nova organización do centro e normas que deben coñecer. 

 

63. Difusión do plan (o ―Plan de adaptación á situación COVID-19‖ é un documento público do centro que estará a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade 

educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

O Plan de Adaptación á Situación COVID estará a disposición da comunidade educativa a través da 
páxina web do colexio. Enviarase ás familias aviso da súa publicación neste medio a través da aplica-
ción Abalar Móbil. 
Existirá tamén unha copia en papel que permanecerá custodiada na dirección do centro. 

 

 

 

Este plan de adaptación poderá ser susceptible de mo-

dificacións en caso de necesidade. 


