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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 
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1. Datos do centro 

 

Código   Denominación 

36015007 Ceip de Cedeira 

 

Enderezo C.P. 

Estrada do Cruceiro, 75 36812 

Localidade Concello Provincia 

Cedeira Redondela Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

886110671 ceip.cedeira@edu.xunta.gal 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcedeira/ 
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

886 110 671 
644 81 19 91 
684 272 264 

Membro 1  José Luis Ojea Veloso Cargo Director 
Mestre de E. Musical 

Suplente Andrea del Río Casal Cargo Mestra de AL 

Tarefas asignadas 

 Nomeamento dos membros do Equipo Covid. 
 Coordinar as accións do Equipo Covid. 
 Contactar coa administración e co centro de saúde cando sexa  necesario. 
 Responsable da aplicación informática EduCOVID. 
 Informar ás familias e ao persoal docente. 

Membro 2 Eva del Carmen Muíños Conde Cargo Secretaria 
Mestra de E. Infantil 

Suplente Helena Tojeiro García Cargo Mestra de E. Infantil 
Coordinadora de 
Atividades Extraescolares 

Tarefas asignadas 

 Realizar pedidos de material de prevención e hixiene. 
 Controlar as existencias e demandas de material de prevención e hixiene. 
 Custodiar e repartir material ás titoras e responsables de espazos comúns. 
 Elaboración e custodia das listaxes dos grupos. 
 Elaboración  e colocación de cartelería, sinalizacións, pictos, etc. 
 Facilitar a enquisa clínico-epidemiolóxica (Anexo I) ás familias de E. Infantil. 
 Transmitir as propostas e valoracións do equipo docente de E. Infantil. 
 Contactar coas familias de E. Infantil en caso de  síntomas. 

Membro 3 María José Collazo Prelcic Cargo Xefa de Estudos 
Mestra de E. Primaria 

Suplente Ana María Mayor López Cargo Mestra de Primaria 

Tarefas asignadas 

 Facilitar a enquisa clínico-epidemiolóxica (Anexo I) ao profesorado e ás 
familias de primaria. 
 Transmitir as propostas e valoracións do profesorado de primaria. 
 Colaborar cos membros do equipo Covid. 
 Elaboración  e colocación de cartelería e sinalizacións, pictos, etc. 
 Contactar coas familias de primaria en caso de alumnado con síntomas. 

 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro  Centro de Saúde de Redondela Teléfono 986 400 700 

Contacto Roberto Devesa González 

 

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

 O espazo de illamento será o  Nº 18. Trátase dunha aula pequena que se utiliza habitualmente 
para actividades diversas ou para facer desdobres puntuais. Conta con ventás ao exterior para 
unha correcta ventilación e lavabo con auga corrente e xabón.  Conta con varias mesas e 
cadeiras, solución hidro alcohólica, panos desbotables, papeleira con pedal, luvas e máscaras. 
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5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total)  

4º de Infantil 13 

5º de Infantil 15 

6º de Infantil 13 

1º de Primaria 13 

2º de Primaria 13 

3º de Primaria 19 

4º de Primaria 12 

5º de Primaria 15 

6º de Primaria 21 

 

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

Educación Infantil 4 

Educación Primaria 7 

Departamento de Orientación 3 

Especialistas 4 

Total 18 

 

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

 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grupo A 

Aula Infantil Nº1 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo A 

Aula Infantil Nº2 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo A 

Aula Infantil Nº3 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula Primaria Nº2 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula Primaria Nº5 Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo A 

Aula Primaria Nº4 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula Primaria Nº3 Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo A 
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Aula Primaria Nº1 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 1 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula Primaria Nº6 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 1 

 

Grupos colaborativos de 4º de Infantil  

Grupos colaborativos Alumnado que o forman 

Grupo 1  

Grupo 2  

Grupo 3  

 

Grupos colaborativos de 5º de Infantil  

Grupos colaborativos Alumnado que o forman 

Grupo 1  

Grupo 2  

Grupo 3  

 

Grupos colaborativos de 4º de Infantil  

Grupos colaborativos Alumnado que o forman 

Grupo 1  

Grupo 2  

Grupo 3  

 
 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia de Infantil e Primaria. (con inclusión de medidas 

que xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

 Os grupos estables de convivencia, no caso do Ceip de Cedeira, estarán formados por todo o  
alumnado dun mesmo curso, que ademais forman un grupo e comparten unha mesma aula. 

 Como norma xeral os grupos estables de convivencia non interactuarán con outros grupos en 
ningunha aula de uso común nin tampouco no recreo (dividido por zonas). Unicamente 
compartirán espazo con alumnado doutros grupos aqueles alumnos que sexan usuarios do 
comedor escolar,  aínda  que terán que manter unha distancia mínima de 1,5 metros. 

 Medidas a adoptar polo alumnado dentro das aulas: 
- O alumnado non manipulará nin tocará as ventás, persianas, interruptores, mandos, etc. , 

será o mestre/a quen o faga. Queremos que quede constancia de que as ventás están en 
moi mal estado, son altas e ofrecen resistencia para a súa manipulación continua. 

- O mestre/a titor/a supervisará a desinfección das mans de cada alumno/a ao entrar na  
aula. Os mestres/as especialistas farán o propio nas aulas de uso común. 

- Como norma xeral o alumnado colgará o abrigo no seu percheiro,  e a mochila na beira da 
mesa. No caso de que os percheiros estean moi xuntos o titor/a poderá buscar outros 
lugares onde colgar os abrigos ou mesmo utilizar o respaldo da cadeira. 

- Ao longo da xornada o alumnado poderá achegarse ao seu casilleiro se necesitan coller 
algunha pertenza tendo coidado de non coincidir con outros compañeiros/as.   

- Cada alumno/a terá o seu estoxo co seu material e non poderá compartilo cos 
compañeiros/as. 

- Unha vez por semana farase un repaso das normas de prevención e hixiene a través de 
exercicios lúdicos, pictos, vídeos, etc, tratando de concienciar ao alumnado: evitar tocar os 
ollos, o nariz e a boca, hixiene de mans, entradas e saídas, recreo, uso dos baños, tusir ou 
esbirrar... Na primeira semana de curso este repaso será diario. 
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- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula. Permitirase 
que o alumnado se levante para facer pequenos estiramentos ou exercicios posturais pero 
non poderá facer desprazamentos. 
 

 Ao trasladarse en grupo a outras aulas como música, ou EF farano en fileira. Haberá un orde 
establecido (preferiblemente relacionado cos lugares que ocupan na aula) e gardarase a 
distancia mínima de 1,5 metros con respecto ao compañeiro/a que o precede. 

 Cando sexa necesario que un alumno/a traballe no encerado desinfectará as mans antes de 
coller o xiz ou o rotulador correspondente. 

 Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha 
correcta desinfección de mans. 

 A colocación de mesas e cadeiras está detallada no punto 12 do presente plan. 

 Nos grupos estables de Educación Infantil poderán formarse subgrupos colaborativos para 
traballar, dun máximo de cinco alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos). Os 
alumnos/as que forman un grupo colaborativo non terán que gardar a distancia de 1,5 metros 
de forma estricta aínda que si haberá que mantela entre uns grupos e outros.  

 

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) 

 Entre o profesorado utilizaremos as canles habituais, como chamadas a teléfonos móbiles 
particulares, mensaxes de whatsapp correo electrónico ou comunicación directa con uso de 
máscara e gardando a distancia. 

 Para a posta en contacto das familias co centro (Equipo Covid) utilizaremos a liña telefónica 
fixa do Centro 886 110 671 e habilitaremos unha liña móbil sen acceso a internet nin 
mensaxería 644 81 19 91. 
 

 

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

 Cada titor/a levará o rexistro habitual de ausencias do alumnado.  

 Ante a ausencia imprevista e non xustificada dun alumno/a o titor/a porase en contacto coa 
familia o antes posible para coñecer a causa e descartar posibles síntomas compatibles. 

 Ao rexistro convencional empregado habitualmente , engadiremos un modelo específico para 
aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19. Desta maneira 
levaremos un rexistro máis específico relacionado co contexto Covid. As titoras centralizarán os 
partes ao Equipo Covid semanalmente. 

 Os compoñentes do Equipo Covid  rexistrarán da mesma maneira as ausencias do 
profesorado. 

 

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

educativas) 

 O coordinador covid-19 canalizará a información das incidencias que se produzan e 
transmitirallas ás autoridades sanitarias e educativas cando estas llo requiran: 
- A través da aplicación informática EduCOVID cubrindo a información que se demande. 
- Comunicación vía telefónica ou por correo electrónico á Xefatura Territorial de Sanidade. 
- Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
- Se os síntomas se detectaran no centro educativo, chamada telefónica á familia do 

afectado para que se presente no centro o máis axiña posible. 
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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) 

 Dentro da aula a colocación das mesas e cadeiras formarán tres fileiras de cinco ou seis 
pupitres cada unha. Nas clases máis numerosas tamén se pode optar por formar catro fileiras. 
Nos dous casos se pode garantir a distancia mínima de 1,5 metros  entre o alumnado. 

 Se algún grupo vai traballar como norma xeral en cooperativo pode colocar ao alumnado en 
grupos de catro de maneira  que se manteña a distancia mínima de 1,5 metros entre o 
alumnado. 

 Ver anexos 

 

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) 

 Dado o número relativamente reducido da maioría dos grupos de alumnado non se prevé a 
realización de ningún desdobre. 
 

 

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)  

 A maior parte da atención, sobre todo de PT realizarase dentro da aula. 

 Os espazos de PT, AL  e Orientación son departamentos de poucos metros cadrados, polo que 
neses espazos só se poderán atender de forma individual ou a dous ou tres alumnos sempre 
que sexan do mesmo grupo. En caso de ter que traballar con grupos máis numerosos 
utilizaranse aulas de uso común como o obradoiro, aula de inglés, aula de informática, aula de 
música ou biblioteca. Neste caso realizarase a correspondente  ventilación e desinfección do 
mobiliario ou do material colectivo empregado. 

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

 

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

 Como norma xeral, as titorías deberán solicitarse e realizarse telefonicamente. 

 No caso de que se considere a conveniencia de que participen os dous proxenitores ou dous 
mestres/as poderá realizarse por vídeoconferencia. 

 En casos  excepcionais poderá realizarse unha reunión presencial con máscara, desinfección 
de mans e mantendo a distancia de 1,5 metros como mínimo. 
 

 

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

 As canles de información coas familias serían as seguintes: mensaxes a través da aplicación 
abalarMóbil, notas informativas colgadas na páxina web, e conversas telefónicas. Con 
proveedores, co Concello ou con outras institucións seguiremos utilizando o correo electrónico. 
 

 

 

17. Uso da máscara no centro 

 En canto ao profesorado: 
- É obrigatorio o uso de máscara nas aulas e nas zonas comúns. 
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- O Centro proporcionaralle máscaras ao profesorado que o solicite para utilizar durante o 
horario lectivo.  

 En canto ao alumnado maior de 6 anos: 
- O alumnado de primaria acudirá ao colexio con máscara e terá que facer uso dela durante 

toda a xornada. Poderá sacala no momento de tomar a merenda ou beber auga, sempre na 
súa aula e no seu lugar. 

- O alumnado deberá ter polo menos unha máscara de reposto na súa clase para posibles 
imprevistos ou por se algún día se esquece de traela. No caso de que o alumno/a non traia 
máscara e tampouco teña de reposto, chamarase á casa para que lla traian e agardará co 
profesor/a de garda sen poder entrar á clase.  

 En canto ao alumnado menor de 6 anos: 
- Recoméndase o uso da máscara  e utilizarase sempre que sexa posible, aínda que non é 

obrigatorio. Así llo faremos saber aos pais e nais aínda que a decisión é deles. 

 En canto aos familiares acompañantes: 
- O uso de máscara será obrigatorio en todo momento . 

 En canto ao alumnado transportado: 
- O uso da máscara é obrigatorio. 

 No comedor o uso da máscara é obrigatorio para todo o alumnado maior de 6 anos, que a 
poderán retirar no momento de inxerir os alimentos, gardándoa nunha bolsa pequena ou 
estoxo. 

 

 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 O plan darase a coñecer ás familias a través do Programa de acollida. 

 O Plan de adaptación quedará colgado na páxina web do Centro. 
 

 

 

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) 

 Ademais da limpeza xeral de todo o edificio que se realiza polas tardes, o Concello de 
Redondela enviará unha operaria durante unha hora e dez minutos pola mañá en horario 
lectivo (Uns días virá ás 10, outros días ás 11:30 e outros días ás 13:00 horas ). As tarefas e 
horarios a realizar por este operario/a detállanse no protocolo de limpeza que figura como 
anexo ao presente plan. 

 Durante a mañá realizarase unha limpeza de todos os aseos do edificio, desinfección de 
superficies nas zonas de uso común e superficies de contacto como pomos de portas e 
interruptores de luz. 

 Polas tardes realizarase a limpeza de todo o edificio facendo especial fincapé na desinfección 
de superficies, mesas, cadeiras, pulsadores, pomos, interruptores, mandos e aseos. 

 Todas as desinfeccións de teclados e ratos de ordenadores, fotocopiadoras, e demais material 
de uso común do profesorado que non poida realizar o persoal de limpeza  farana os propios 
mestres e mestras. En caso de ordenadores, materiais e mobiliario usado  polo alumnado nas 
aulas de uso común será desinfectado polo mestre/a. O mestre de garda colaborará nestas 
accións, sobre todo no caso de múltiples equipos. 

 O tempo da limpadora que ven polas mañás parécenos insuficiente, e así llo trasladamos ao 
encargado da empresa e á concelleira de ensino. 
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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) 

 Pola tarde realizarase a  limpeza xeral de todo o edificio. 

 Pola mañá o horario da operaria será de 10 a 11:10 algúns días, outros será de 11:30 a 12:40 e 
outros de 13 a 14horas. 

 Para un aproveitamento mellor desta hora debería deberíase realizar a limpeza sempre arredor 
das 11:30 horas e polo menos durante dúas horas, así llo trasladamos ao encargado da 
empresa e á concelleira de ensino. 
 

 

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

 O persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados, como luvas e 
máscara. 

 A empresa adxudicataria do servizo de limpeza facilitará aos empregados/as o material para a 
realización das desinfeccións e dos materiais de protección. 

 Os produtos de hixiene e desinfección que ten que utilizar o profesorado para a desinfección de 
mesas, cadeiras e material de uso común será proporcionado polo colexio con cargo aos 
gastos de funcionamento. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 Na portas dos baños haberá  unha folla de rexistro para levar o control da limpeza dos baños, 
onde asinará a persoa que realiza a limpeza e deixe constancia da hora na que se realiza. 
 

 

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

 Nas aulas haberá un modelo de rexistro semanal similar ao da limpeza dos baños onde se 
anotarán as ventilacións diarias que se realicen. 

 As ventilacións das aulas serán de 15 minutos como mínimo ao comezo da xornada, no 
momento de saír ao recreo e ao rematar a xornada.  

 Nas aulas dos grupos  realizaranse ventilacións de 5 minutos cando sexa posible. 

 Nas aulas de uso común faranse ventilacións en todos os cambios de hora dunha duración de 
15 minutos 

 A encargada de realizar a ventilación e cubrir o modelo de rexistro será a mestra titora ou a 
mestra responsable doutras aulas ou espazos.  
 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 Cada espazo, incluídos os aseos, contarán cunha papeleira con tapa accionada por pedal para 
botar  o lixo orgánico e os elementos de hixiene persoal como panos, luvas, máscaras, etc. 

 Ademais permanecerá en todas as aulas e nalgunhas zonas comúns un contedor para o papel 
e cartón e un contedor amarelo para os envases. 

 As papeleiras serán baleiradas polo persoal de limpeza pola tarde.  
 

 

Id. Material de protección 

 

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

 O Centro disporá de material suficiente para garantir en todas as aulas e zonas comúns unha 
unidade como mínimo de papeleira con tapa accionada por pedal, caixa de panos desbotables, 
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dispensador de xel hidro alcohólico, dispensador con pulverizador con solución desinfectante, 
rolo de papel mecha para realizar as desinfeccións de material e mobiliario. A secretaria do 
centro facilitaralle luvas a todos os mestres e mestras que as demanden.  

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 A secretaria do Centro, que ademais forma parte do equipo Covid, levará o control de 
existencias e realizará os pedidos necesarios de material. 
 

 

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

 Distribuirase ao principio un lote de material para cada aula e zona común. Logo será a titora 
ou responsable das aulas as que demanden a reposición do material que se vaia esgotando. 
Os compoñentes do equipo Covid poderán supervisar periodicamente a existencia de material 
nas aulas e nas zonas comúns. 

 Solicitaremos a colaboración do persoal de limpeza para que repoña ou informe das 
necesidades de material que detecte.  
 

 

 

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) 

 Informarase a toda comunidade educativa de que non deben asistir á clase nin os estudantes 
nin os docentes que presenten síntomas compatibles con COVID-19. Tampouco cando 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. 
 

 No suposto de que se sospeite dun alumno/a que comeza a desenvolver síntomas compatibles 
con COVID-19 no centro educativo seguirase o seguinte protocolo:  

- Levarase ao obradoiro da primeira planta que é o espazo acondicionado para o illamento 
e colocaráselle unha máscara cirúrxica. Unha mestra ou mestre do centro, tamén con 
máscara, quedará ao seu coidado, e contactarase coa familia. 

- Informarase á familia que deberá presentarse no centro o máis axiña posible e solicitar 
unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitar 
un test diagnóstico. Se non obtivese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC (Punto de 
Atención Continuo) para a valoración polo médico de atención primaria. 

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

- Agardar as instrucións das autoridades sanitarias. 
- Chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de 

referencia do SERGAS en caso de dúbidas. 
 

 Se fora o caso dun/dunha docente, ou persoa adulta que por algún motivo xustificado se 
atopara no centro, debe dirixirse ao seu domicilio protexido por máscara e dende alí poñerse en 
contacto co seu Centro de saúde ou mutua e seguir as instrucións ata que a súa situación 
médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

 A persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de 
Sanidade en caso de dúbida. 
 

 Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade a que realice o seguimento de contactos 
estreitos e informe das persoas que teñen que gardar corentena. 
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 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, que determinará  quen debe quedar en illamento, que debe quedar en 
corentena e como debe de seguir funcionando o centro educativo. 

 

 As autoridades sanitarias, 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 totalidade 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 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de 
polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas 
as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións 
das autoridades sanitarias. 
 

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

 

 A autoridade sanitaria poderán volver a valorar o nivel de risco do persoal que solicitou a 
consideración de  persoal especialmente sensible por Covid-19. 
 

 Se se dera o caso de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro,  elaborarase un 
proceso para o reinicio da actividade lectiva.  
 

 

 

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) 

 Director, coordinador do Equipo Covid ou calquera outro compoñente de dito equipo. 
 

 

 

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) 

 O persoal docente terá que presentar por rexistro á dirección do Centro a solicitude utilizando  
o Anexo correspondente que figura no protocolo da Consellería. 

 O Director remitirá por correo electrónico a solicitude á Xefatura Territorial de Sanidade quen 
solicitará ao interesado/a a documentación que considere. 

 Durante o tempo que dure a tramitación e mentres non teñamos unha resolución do caso, o 
mestre solicitante ten que seguir asistindo ao seu posto de traballo. En caso de recibir 
notificación da aceptación da solicitude procederemos a solicitar o mestre/a substituto/a. 
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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 

protocolo—) 

 Horarios:  
- Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria:  

Entrada de 08:50 a 09:00, saída de 13:55 a 14:00 
- Alumnado de Infantil 1º e 2º de primaria: 

Entrada de 09:00 a 09:10, saída de 13:50 a 13:55 
- O Alumnado transportado entrará no momento que baixe do autobús. 

 Entrada do alumnado de primaria: 
- As titoras estarán nas súas aulas dende as 08:45. 
- O profesorado especialista estará dende as 08:45 nos seus postos de garda. 
- A porta de entradas ao recinto será a grande de camións con 3 metros de ancho para 

evitar aglomeracións. 
- As familias poderán acompañar ao alumnado ata a porta do recinto pero non poderán 

entrar dentro do mesmo. 
- O alumnado entrará no edificio pola porta do lado norte (pista de baloncesto), con 

máscara e gardando a distancia con outros alumnos/as, xirando á esquerda subirán pola 
escaleira do lado norte e dirixiranse á súa aula polo lado dereito do corredor seguindo a 
orientación das frechas. Haberá catro mestres ou mestras de garda no percorrido. 

- As titoras agardarán na clase polo alumnado supervisando a desinfección das mans e a 
organización de material para comezar. 

 Entrada do alumnado de Infantil: 
- A entrada farase da mesma maneira que o alumnado de primaria pero no seu  horario. 

Neste caso as familias acompañarán ao alumnado ata a porta norte, onde os recibirá a 
mestra de apoio, logo os acompañantes terán que dar a volta ao edificio para non 
coincidir con outros pais e nais e sairán pola porta de apertura automática. 

 Entrada de alumnado transportado: 
- O alumnado transportado entrará no edificio directamente pola porta do transporte e 

entrará no edificio pola porta norte, gardando as distancias con outros alumnos e 
alumnas. 

 Saída do alumnado: 
- As familias poderán agardar na zona interior da  porta grande de entrada ao edificio. 
- As clases rematarán ás 13:45 e a partir dese momento o alumnado terá uns minutos 

para recoller e organizar o seu material e realizar a desinfección das mans. Cada grupo 
baixará no horario estipulado acompañados pola mestra titora. 

- Os primeiros en saír, ás 13:45 serán os nenos e nenas de Infantil que van ao comedor, 
co obxectivo de axilizar este servizo. 

- Entre 13:50 e 13:55  sairán os demais nenos e nenas de educación infantil e tamén os 
nenos e nenas de    1º e 2º de primaria, que ao estar na primeira planta, baixará polas 
escaleiras de baixada (lado sur) e sairá tamén pola porta sur (aula de música) pasando 
pola zona do comedor. 

- O orde de baixada dos grupos será en fileira, comezando polo alumnado de comedor, 
logo o alumnado do bus da ruta Nº2, logo o alumnado que se vai cos familiares e 
finalmente os do autobús da ruta Nº1. 

- Entre as 13:55 e as 14:00 horas sairá o alumnado da 3º, 4º, 5º e 6º de primaria, do 
mesmo xeito que o alumnado de 1º e 2º. O alumnado de comedor de 3º, 4º, 5º e 6º 
agardará na pista cuberta pola súa quenda con algún mestre de garda.  

- Haberá outro mestre especialista encargado de abrir as portas do recinto no momento da 
saída. 

- O alumnado transportado que vai na ruta Nº2 agardará  na zona do patio cuberto de 
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Infantil gardando as distancias con outro/a mestre/a  especialista. O alumnado 
transportado que viaxa na ruta Nº1 irá directamente ao mesmo. 

- O alumnado de 5º e 6º de primaria que teña autorización para marchar so baixará co 
resto do grupo e poderá saír so do recinto. 
 

 

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—) 

 O edificio conta con dúas portas, polo tanto utilizaremos a do lado norte para entrar (pista de 
baloncesto) e a do lado sur para saír, (comedor) tanto no comezo e remate das clases como 
para o recreo como para os cambios de clase desprazamentos a EF, biblioteca, música, 
comedor, etc. O mesmo faremos coas escaleiras, unha para subir e outra para baixar. Nos 
corredores tanto alumnado coma profesorado camiñarán polo lado dereito seguindo os sinais 
. 

 

 

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) 

 Colocarase cartelería e sinalización nas aulas, nos aseos, nas zonas comúns e nos corredores. 

 Reservaranse os espazos máis visibles para que primen sobre calquera outra cartelería. 

 A información será a xeral relacionada coas medidas de seguridade, prevención e hixiene, 
sinalización de entradas e saídas, frechas indicativas das rutas a seguir. 
. 

 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

O centro ten asignadas dúas liñas de transporte cun autobús para cada liña. 

 Entrada: 
- O alumnado transportado entrará no recinto pola porta do transporte (exclusivamente 

para alumnado transportado) e dirixirase á porta de entrada do edificio  gardando as 
distancias con outros alumnos e alumnas. O profesorado especialista de garda 
prestaralle axuda ao alumnado de 4º de Infantil.    

 Saída: 
- O alumnado transportado baixará co grupo acompañado pola súa titora. Despois de 

deixar ao alumnado do comedor o alumnado transportado que viaxa na ruta Nº2 quedará 
na zona  cuberta do patio de Infantil cunha mestra especialista de garda. Logo de deixar 
ao resto do alumnado cos seus familiares na porta do recinto aseguraranse de que o 
alumnado transportado da ruta Nº1 suba ao autobús. 

- O alumnado que viaxa na ruta Nº2 agardará a que chegue o autobús e logo montarán 
acompañados da mestra ou mestre especialista de garda. 

 

 

 

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

 Entradas: 
- 5 mestres/as especialistas no percorrido. 
- Cada titora na súa aula recibindo ao alumnado dende as 8:45. 

 Recreo:  
- Na primeira quenda 5 titoras nas aulas e 4 especialistas no patio. 
- Na segunda quenda 4 titoras nas aulas e 5 especialistas no patio 

 Saídas: 
- Cada titora co seu grupo e 5 especialistas no percorrido. 
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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) 

 En caso de organizarse o plan madruga utilizaríase a biblioteca ou a aula de música. 

 O alumnado e o monitor/a terán que usar  máscara e manteranse as distancias de 1,5 metros 
como mínimo. 

 A porta do recinto quedará aberta dende  o comezo do servizo. Os familiares acompañarán ao 
alumnado ata a porta de entrada do edificio. 

 Ás 08:50 o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria dirixiranse ás respectivas aulas. 

 ÁS 9:00 o alumnado de Infantil, 1º e 2º de primaria dirixiranse ás súas aulas. 

 O monitor/a desinfectará as superficies e materiais utilizados durante a sesión. 

 

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) 

 A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva vai depender da ANPA, das 
garantías que teña para cumprir coas medidas esixidas no protocolo e coa demanda das 
familias. 

 No caso de que se leven a cabo, variaremos este punto para recoller os aspectos que regulen 
o desenvolvemento das mesmas. 

 

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

 Como norma xeral as reunións do Consello Escolar serán telemáticas a través da plataforma 
oficial que oferte a Consellería de Educación. 

 Plantexaríase a posibilidade de facer algunha reunión presencial  cando as circunstancias así o 
esixiran. Nese caso a reunións levaríase a cabo nun espazo que garanta a distancia de 
seguridade e con ventilación suficiente, como pode ser a aula de música. 

 Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 
- Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito 

presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o 
suficientemente amplo que garanta a distancia social  como pode ser a biblioteca ou                                        
propio espazo da  ANPA.              

- Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito 
telemático. No caso da necesidade de facela de modo presencial, sería na pista cuberta 
e limitando a asistencia a unha soa persoa por familia. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 Como norma xeral, as titorías deberán solicitarse telefonicamente e poden realizarse 
telefonicamente ou por videoconferencia. 

 O horario habitual das titorías serán os martes a partir das 17:30 horas. 

 Por diversos motivos a titora poderá acordar outros horarios coa familia, sempre que non 
interfira en actividades programadas como reunións de equipos docentes. 

 En casos estritamente necesarios poderá realizarse unha reunión presencial con máscara, 
desinfección de mans e mantendo a distancia de 1,5 metros como mínimo. 

 Comunicación coas familias: 
- Para os comunicados do Centro coas familias utilizaremos as canles especificadas  no 

punto 9 deste plan: a aplicación abalarMóbil, a páxina web do Centro e as liñas 
telefónicas. 
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- Consultarase coa inspección educativa a posibilidade de realizar as xuntanzas de 
principio de curso coas familias e o marco no que deben desenvolverse. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

 Como norma xeral e debido á organización do curso baseada na formación grupos de 
convivencia estable, este curso non se realizarán as conmemoracións nin celebracións  
habituais tal e como se tiñan feito en anos anteriores, tampouco se vai facer  Festival de Nadal, 
nin Festival das Letras Galegas, Samaín, Magosto, etc. 

 Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente. Iranse organizando xunto coas saídas 
pedagóxicas polos respectivos equipos docentes en base ás seguintes premisas: 

- Evitar mesturas de alumnado de diferente grupos. 
- Limpeza e desinfección de material. 
- Límites de aforo. 
- Normas de prevención e hixiene. 

 

 

 

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) 

 O alumnado transportado maior de 6 anos usará máscara durante todo o traxecto, tanto de ida 
como de volta. A coidadora do autobús asignaralle un asento fixo a cada neno/a, respectado o 
máximo posible os grupos de convivencia e pasará lista diariamente. 

 Entrada: 
- O alumnado irá baixando do autobús con axuda da coidadora, entrará pola porta 

correspondente e desprazarase ata a súa aula onde o estará agardando a súa titora,  
sen interactuar con outros alumnos/as. 

- O profesorado especialista de garda estará especialmente atento ao alumnado de 4º de 
Infantil 

 Saída: 
- O alumnado sairá co seu grupo de convivencia, na súa franxa horaria acompañados 

todos pola súa titora que os acompañará ata que monten no autobús. 
- O alumnado transportado da segunda liña quedará cun mestre ou mestra especialista no 

pequeno patio cuberto da zona de Infantil agardando a que chegue o autobús. 

 

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) 

 Haberá dúas quendas. 

 Primeira quenda: alumnado de Infantil, 1º e 2º de primaria. O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º 
agardará a que remate a súa queda. Por tratarse de alumnado pertencente a 4 grupos 
diferentes de convivencia, cando faga tempo agradable agardarán ao aire libre. Cando o tempo 
non o permita agardarán no interior do edificio ou na aula de música realizando outras  
actividades.  

 Segunda quenda: alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. 

 A limpeza de dentes farase nada máis chegar á súa casa. 

 Entre as dúas quendas farase unha desinfección de mesas e cadeiras e ventilación de 15 
minutos. 
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 O alumnado sentarase en lugares fixos e por grupos de convivencia estable. 
 

 

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) 

 Seguiremos contando coa presenza dun mestre ou mestra delegado/a que supervisará o 
funcionamento xeral do servizo e colaborará no coidado do alumnado da segunda quenda. 

 

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

 Trátase dun servizo de catering polo que non hai persoal de cociña. 

 

 

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) 

 O alumnado poderá saír da súa aula para ir a Música, Informática, Inglés, biblioteca, sesións de 
PT e AL ou Educación Física, que se realiza no patio. 

 Isto implica que as aulas de música, informática, inglés ou biblioteca deben ofrecer as mesmas 
garantías de seguridade que as aulas convencionais e polo tanto, terán a mesma dotación en 
produtos e materiais de prevención e hixiene (dispensadores de xel, papeleiras de pedal e 
panos desbotables) que permita realizar as rutinas de limpeza antes ou durante a sesión. 
 

Tomaranse as seguintes medidas: 
 

 Aula de Inglés e de música: 
- Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar 

unha ventilación de 15 minutos e labores de limpeza básica. Entre clase e clase, os 
mestres de música e inglés deixarán a aula ventilando mentres acompaña a o grupo á 
súa clase, alí desinfectarán as mans. Logo volverá a realizar unha limpeza/desinfección 
de mesas, cadeiras e obxectos e logo irá novamente a recoller ao seguinte grupo que 
desinfectará as mans ao entrar. O mestre pechará as ventás e comezará a clase.  

 Aula de informática e biblioteca: 
- Os alumnos e alumnas agardarán no corredor con máscara e gardando a distancia 

mínima de 1,5 metros ata que a mestra realice a desinfección de mesas e cadeiras. Logo 
desinfectando as mans irán entrando. Ao saír deixarán a aula ventilando. Ao chegar de 
novo á súa clase desinfectarán novamente as mans. Se a aula foi desinfectada polo 
persoal de limpeza entrarían directamente solo coa desinfección das mans. 

 

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

 As clases de Educación Física realizarase ao aire libre na pista cuberta, polo tanto a ventilación 
vai ser constante.  

 A mestra colocará diariamente unha mesa co dispensador de xel hidro alcohólico, panos 
desbotables e a papeleira con tapa e pedal. 

 O uso da máscara será obrigatorio agás cando  resulte inadecuado ou imposibilite a práctica, 
en cuxo caso poderíase prescindir dela para realizar exercicios de forma individual e gardando 
unha distancia mínima de dous metros. 

 O procedemento será o mesmo que  nas clases de inglés e música, A desinfección de mans 
realizarase ao comezo da clase. Os aseos utilizaranse só ao fin da clase. Nos cambios de 
sesión, primeiro a mestra acompañará ao alumnado á súa aula, logo volverá a desinfectar o 
material utilizado e irá a buscar ao alumnado da clase seguinte. 
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 Outras medidas: 
- Deberá manterse a distancia de seguridade e utilizar máscara. 
- Evitar o uso de materiais compartidos. 
- Realizar sempre que sexa posible actividades de execución individual. 

 

 

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

 Ao longo deste curso contémplanse as seguintes situacións nas que son necesarios cambios 
de aula: 

- Para ir á aula de música 
- Para ir a Educación Física. 
- Para ir á aula de Inglés. 
- Para ir á aula de informática. 
- Para ir á biblioteca. 
- Asistencia a sesións de PT/AL/desdobres. 

 

 Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao con máscara e en fileira 
respectando a distancia de1,5 m; seguindo o sentido e as rutas sinaladas nos corredores e nas 
escaleiras. 

 

 

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

protocolo) 

 Durante a hora do recreo a biblioteca  permanecerá pechada para o alumnado que estea no 
patio, polo que non se realizarán prestamos durante este período. 

 A biblioteca poderase usar durante o horario lectivo sempre e cando se cumpra o aforo e as 
medidas de distanciamento e de hixiene xa explicadas para outras aulas de uso común. Poderá 
ser utilizada para facer algún reforzo ou desdobre.  

 Cada aula terá unha dotación de libros da biblioteca, o alumnado poderá solicitar os préstamos 
na súa clase. A finalidade  é ter un maior control dos libros que se manipulen e poder asegurar 
a súa desinfección. 

 As actividades que se propoñan dende a biblioteca escolar serán realizadas nas aulas, xa que 
o aforo non se adapta as clases máis numerosas. 

 Realizarase a actividade das mochilas viaxeiras, xa que temos a disposición diferentes 
unidades por aula. A mochila que veña da casa pasará a ser desinfectada e gardada unha 
semana e ao seguinte alumno/a entregaráselle outra xa desinfectada. 
 

 

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

realidade do centro) 

 Distribuiranse os aseos por grupos para limitar o máximo a coincidencia de  alumnado de 
diferentes grupos. O aseo do profesorado da primeira planta serán utilizado polo alumnado de 
4º de primaria. O aseo de nenos da primeira planta será usado polo alumnado de 1º e 3º de 
primaria. O aseo de nenas da primeira planta será usado polo alumnado de segundo de 
primaria e polo alumnado de 2º 5º e 6º de primaria.  

 Os aseos da planta baixa serán utilizados polo alumnado que está en educación física, na aula 
de música, no recreo ou no comedor.  

 No momento de lavado de mans á entrada do recreo o alumnado de 3º usará os aseos da 
planta baixa, e o alumnado de 5º usará o lavabo do obradoiro. 

 Os alumnos e alumnas deben de saber que non poden entrar máis de dous alumnos/as nos 
baños, en caso de ter que agardar farano fóra gardando as distancias ata que saian os que 
están dentro. Utilizaremos un semáforo para saber se os baños están ocupados. 

 Durante o recreo o profesorado de garda supervisará o uso dos baños da planta baixa aos que 
se accede dende o exterior. 
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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) 

 Dividiremos o patio en cinco zonas que serán rotatorias ao comezo de cada semana. Ver 
anexo. 

 Os recreos terán unha hora de duración. 30 minutos no patio co profesorado especialista que 
fará garda e outros 30 minutos na aula coa titora que inclúe como mínimo 20 minutos de 
lectura. Neste tempo o alumnado tomará a merenda. Tamén se poden aproveitar estes minutos 
para ver vídeos, baixar á bilbioteca todo o grupo, etc. Esta organización permitiranos facer dúas 
quendas de saída ao patio de maneira que 3º, 4º, 5º e 6º sairán de 11:15 a 11:45 e farán a hora 
de ler de 11:45 a 12:15. Os grupos de Infantil, 1º e 2º de primaria terán primeiro a hora de ler 
coa posibilidade de tomar a merenda na clase de 11:15 a 11:45 e logo sairán ao  patio de 11:45 
a 12:15 horas. 

 A merenda tomarase na aula, cada alumno no seu sitio, para reducir ao máximo as 
posibilidades de contaxio. 

 Non se realizarán xogos de equipo, nin outros no que os alumnos/as teñan que compartir 
material. 

 En caso de choiva o alumnado poderá saír tan só 15 minutos por quendas, xa que non hai  5 
zonas cubertas onde xogar. Tan so hai 3 zonas. 
 

 

 

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) 

 Profesorado na aula 
(hora de ler e merenda) 

Profesorado de garda no patio. 

De 11:15 a 11:45 5 4 

De 11:45 a 12:15 4 5 
 

  
 

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) 

 Repaso diario das normas de prevención e hixiene a través de exercicios lúdicos, pictos, 
vídeos, etc, tratando de concienciar ao alumnado. Recoméndase que se faga ao comezo da 
xornada. 

 Organizar lavados de mans con auga e xabón regularmente aínda que non cambien de aula. 
Tamén á entrada e á saída do recreo. 

 Formaranse grupos colaborativos. 

 Como norma xeral, os aseos do interior da aula serán usados por un so alumno/a de cada vez, 
en caso de necesidade poderían entrar dous pero sempre que sexan do mesmo grupo 
colaborativo. 

 En caso de organizar recantos, haberá que organizar quendas combinadas con outras 
actividades para que sexan de uso individual. Recoméndase que os recantos estean formados 
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polos materiais máis imprescindibles, de poucas pezas e doados de desinfectar xa que hai que 
limpar todo o material despois de cada uso individual. 
 

 

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) 

 Durante o recreo non se poderán utilizar as casiñas nin o tobogán, tampouco as pás e os 
caldeiros. En caso de utilizar as bicis habería que utilizalas por quendas e desinfectalas  a cada 
cambio. 

 As merendas realizaranse individualmente, e dentro da aula. cada neno/a no seu lugar. 
 

 

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) 

 Manteremos os obradoiros de debuxo/xardín e radio/imaxe. Nestes catro obradoiros 
participarán o alumnado de 5º e 6º de primaria. Dividirase cada grupo en dous subgrupos. 
Antes do comezo de cada sesión recordaranse as medidas de seguridade, prevención e 
hixiene.  

 No obradoiro de xardín cada alumno traerá a súa indumentaria de traballo. As ferramentas 
serán asignadas ao comezo da sesión e non se poderán intercambiar. Serán desinfectadas ao 
final da sesión. 

 No obradoiro de radio utilizarase a máscara para gravar. O ordenador será manipulado por un 
só alumno en cada sesión e desinfectarase o teclado e o rato ao final da sesión. 

 No obradoiro de imaxe asignarase unha cámara ou un ordenador  a cada alumno/a ao comezo 
da sesión que será desinfectado ao final da mesma. 

 

 

 

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) 

 Non hai ningún alumno/a que necesite de coidador nin acompañamento no centro, polo que 
non é necesario establecer medidas concretas. 

 

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) 

 Cando a mestra de PT, AL ou o mestre de reforzo entre nunha aula para realizar as tarefas de 
apoio ao alumnado deberá levar máscara. 

 Nas sesións de AL, a mestra valorará o uso dunha pantalla, tanto pola súa parte como por 
parte do alumnado. 

 Non se atenderán simultaneamente a alumnos e alumnas de distintos grupos. 
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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) 

 Na sala de profesores haberá panos desbotables, xel hidro alcohólico, pulverizador 
desinfectante, papeleira con tapa e pedal. 

 Haberá dous ordenadores e dúas fotocopiadoras de uso compartido que se poderán usar 
desinfectando as mans ou as superficies antes do uso. 

 O aforo da sala de profesores queda limitado a 8 mestres/as. 

 O aforo da secretaría queda limitado a 4 persoas. 

 As xuntanzas dun número superior a 8 mestres/as realizaranse na aula de música, colocando 
as cadeiras a unha distancia mínima de 1,5 metros. Se se considera tamén se poden facer de 
xeito telemático. 

 Para reunións de equipos pedagóxicos, non superior a 8 mestres/as tamén se poden utilizar 
aulas ordinarias ou a biblioteca, sempre que se manteña a distancia de seguridade mínima de 
1,5 metros. 

 A cafeteira pode ser utilizada polo profesorado sempre que se faga unha desinfección de mans 
previamente. 

 

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) 

 Claustro: poderá levarse a cabo na aula de música nas condicións expostas no punto anterior. 
Tamén se poderá recorrer á comunicación telemática usando a plataforma ofertada pola 
Consellería. 

 Consello Escolar: utilizaremos como norma xeral a comunicación telemática, por considerarse 
a máis flexible e segura. Se se considera necesario poden realizarse reunións presenciais na 
aula de música ou na sala de mestres sempre que son se supere o aforo de 8 persoas.  

 As convocatorias a reunións tanto de Claustro como de Consello Escolar serán remitidas por 
medios electrónicos 
 

 

 

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) 

 A información, prevención e hixiene fronte á covid-19 terá carácter prioritario durante todo o 
curso e será tratado regularmente nas aulas diariamente nas primeiras semanas e logo unha 
vez á semana. Ademais de xeito transversal aproveitaremos calquera casuística ou situación 
para incidir e reforzar as medidas. 

 Tal e como queda reflectido neste plan, cumprirase coas premisas descritas no protocolo das 
Consellerías de Educación e Sanidade. 
 

 

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). 
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 A canle principal de información xeral ás familias será a páxina web do colexio. Reforzaremos 
esta canle con mensaxes curtas a través de abalarMobil, ben con información moi concreta ou 
para informar de que se acaba de colgar unha información importante máis extensa.   

 Habilitaremos na páxina web do Centro un bloque onde se concentrará toda a información 
relacionada coa Covid-19 , así como infografías, carteis, vídeos e recomendacións dobre 
medidas de prevención e hixiene; documentación, comunicados etc. 

 Facilitaremos a transmisión documentación e a realización charlas formativas de interese por 
parte do persoal sanitario. 

 Faremos uso do teléfono cando sexa necesario confirmar que se recibe a información. 

 Reforzaremos as canles de comunicación das familias co colexio para posibles casos de 
plantexamento de dúbidas habilitando unha liña móbil que daremos a coñecer. 

 O profesorado disporá de toda a información e fomentarase a adquisición de habilidades sobre 
as medidas de prevención e hixiene para que sexan tamén unha canle de comunicación e 
información ás familias. 
 

 

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—)   

 Partindo da formación básica do profesorado e da experiencia adquirida no terceiro trimestre do 
curso pasado, trataremos de poñen en funcionamento a aula virtual do centro, cando menos 
para os cursos de1º, 2º, 3º e 4º de primaria, xa que 5º e 6º funcionarán este curso con E-Dixgal. 

 A formación e a responsabilidade de formarse será para todo o profesorado, incluído o de 
Infantil. Logo sobre a marcha trataremos de incluír máis cursos nas aulas virtuais. 

 A xefa de estudos, impulsora do programa E-Dixgal no centro, cun ano de experiencia no 
programa e con formación en aulas virtuais será coordinadora da aula virtual. Contará coa 
colaboración do Equipo TIC do que xa forma parte habitualmente. 

 As funcións básicas serán as de xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos 
e usuarios, asesorar ao profesorado, comunicación coa UAC e cos responsables Abalar de 
zona. 

 

 

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) 

 O equipo directivo elaborará o Programa de Acollida que será publicado coa maior brevidade 
posible para que a comunidade educativa poida organizarse o antes posible. Este documento 
recollerá os novos horarios, así como os novos protocolos de entrada e saída, as zonas de 
espera, as canles de transmitir recados e poñerse en contacto co centro, as formas de recibir 
información, as recomendación de seguridade, prevención e hixiene, etc. 

 Levará incluído tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado de 4º de 
Infantil. 
 

 

 

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 equipo directivo elaborará o borrador do plan de adaptación e o programa de acollida. Na 
última semana de agosto será remitido por correo electrónico ao profesorado do centro, para a 
súa valoración presencial o día 1 de setembro. Logo publicarase na páxina web do colexio, 
remitirase á inspectora e informarase ás familias. 
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ANEXOS 

 

PLANO DE ENTRADA POLA MAÑÁ 

 

 
 

PLANO DE ENTRADE SAÍDA 
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PLANO DAS ZONAS DO RECREO 

 
 

COMEDOR 
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REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE 

CON COVID-19 

 

Nivel e grupo  Data  

ALUMNO/A  

Persoa que realiza a 
comunicación 

 

Sintomatoloxía 
descrita 

 

Acudiu ao médico  

Diagnóstico final  

Medidas 
aconselladas 

 

 

REXISTRO DE AUSENCIAS DE PROFESORADO POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE 

CON COVID-1 

 

Data  

MESTRE  

Sintomatoloxía 
descrita 

 

Acudiu ao médico  

Diagnóstico final  

Medidas 
aconselladas 
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