
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

NO CURSO 2020-2021 

CEIP P. CELSO CURRÁS 

ÍNDICE 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos 

2. Membros do equipo COVID 

3. Centro de saúde de referencia 

4. Espazos de illamento COVID e elementos de protección que inclúen 

5. Número de alumnado por etapa educativa e niveis 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

7. Medidas específicas para os grupos estables de convivencia 

8. Medidas específicas para os grupos de Educación Infantil 

9. Canles de comunicación co equipo COVID 

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

11. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas 

12. Xestión dos gromos 

13. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

14. Croques da situación dos pupitres nas aulas 

15. Medidas para as aulas de PT e AL 

16. Uso da máscara no centro 

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 



 

MATERIAL DE LIMPEZA 

 

18. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza 

19. Distribución horaria do persoal de limpeza 

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

21. Ventilación das aulas 

22. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

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

24. Determinación do sistema de compras do material de protección 

25. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa 

reposición 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

26. Entradas e saídas 

27. Circulacións no centro educativo, núcleos de escaleiras e uso de 

elevadores 

28. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro 

29. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia 

 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E A ANPA 

 

30. Xuntanzas da ANPA e do Consello Escolar 

31. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

32. Normas para a celebración de eventos e saídas 

 

 

 

 



 

MEDIDAS PARA ALUMNADO TRANSPORTADO E USO DE COMEDOR 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE OUTROS ESPAZOS 

33. Cambios de aula ou de espazo 

34. Biblioteca 

35. Aseos 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

36. Distribución e organización dos recreos 

37. Quendas de vixianza 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

38) Metodoloxía e materiais a empregar 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

39) Medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado 

con NEE 

40) Medidas que o persoal coidador debe de extremar en relación co 

alumnado 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

41) Reunións do profesorado. 

42) Sala do profesorado. 

43) Reunións dos órganos colexiados. 

 

 



 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

44) Plan de formación de profesorado. 

45) Difusión de medidas de prevención e formación ao alumnado 

46) Profesorado encargado das aulas virtuais 

 

ANEXOS 

 

I. Auto enquisa diaria de síntomas 

II. Declaración responsable das familias 

III. Enquisa medios tecnolóxicos familias 

IV. Cadro control limpeza. 

 

 

 



 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

 

1) Centro: 

 

 CEIP Plurilingüe Celso Currás  

Serra da Cadeira  s/n, 27765- TRABADA (LUGO) 

Teléfono 982870856. 

e-mail: ceip.celso.curras@edu.xunta.es 

 

2) Membros do equipo Covid: 

A responsable do centro, Antía Blanco Fernández. Algunhas das súas funcións 

son:  

- Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 

- Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

- Rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible con COVID. 

- Notificación dos casos ás autoridades sanitarias e educativas. 

- Identificar as necesidades de protección e hixiene que o 

alumnado con NEAE precisa para a súa atención. 

- Coñecer as medidas a levar a cabo en caso de detectar un caso 

sospeitoso de COVID. 

- Acompañar ao alumnado sospeitoso de COVID na aula COVID  

 

3) Centro de saúde de referencia: 

 

Centro de saúde de Trabada, 27765 Trabada, Lugo. 

Persoas  de contacto:  o médico José García Castelo e a enfermeira 

Guadalupe  Lindín Lanza. 

Teléfono 982135300 & 982138456  

 

 

 

 

4) Espazo de illamento: 

mailto:ceip.celso.curras@edu.xunta.es


 

 

Decidiuse establecer como espazo de illamento unha aula do andar superior do 

centro, situada ao final dun dos corredores. Xa que é bastante ampla, consta 

cunha boa ventilación e iluminación. Os elementos de protección que se 

atoparán en dita aula son: solucións hidro alcohólicos, papeleira de pedal, luvas 

e panos desbotables. O termómetro infravermello é compartido con outra das 

dependencias da planta.  

  

 

5) Alumnado: 

Nivel Etapa educativa Nº alumnado 

Grupo 1: 4º e 6º Educación Infantil 5 

Grupo 2: 1º, 2º, 3º Educación Primaria 12 

Grupo 3: 4º, 5º, 6º Educación Primaria 12 

 

 

6) Cadro de persoal:  

Persoal Funcións 

Antía Blanco Fernández Responsable de centro e especialista 

na lingua estranxeira: inglés. 

Paula Tarrón Vega Titora do grupo 1-2, e especialista en 

Educación Física. 

María Josefa Pulpeiro Fernández Titora do grupo 3 e especialista en 

Música. 

Andrea Bruzos González Especialista en Audición e Linguaxe, 

apoio nas aulas. 

Consuelo Borrajo González Mestra de Relixión. 

PERSOAL NON DOCENTE 

Carmen  Fernández Méndez Cociñeira. 

Raquel Alonso Alonso Limpadora.  

Auxiliar de conversa: próxima incorporación. Compartido co CEIP 

Gregorio Sanz de Ribadeo 

7) Medidas para os grupos estables de convivencia:  



 

 

O centro asignou tres grupos, como se pode observar previamente na táboa. 

En primeiro lugar, teríamos o grupo estable do alumnado de Educación Infantil, 

o cal consta de cinco alumnos, tres de 4º E.I e dous de 6º E.I. Formando así un 

grupo que estará na aula dedicada a dita etapa no primeiro andar do centro, 

terán unha titora citada previamente. A dita aula a maiores da titora e o 

alumnado, acudirán os diferentes especialistas de inglés, música, relixión e 

audición e linguaxe.  

En segundo lugar, estaría o grupo estable do alumnado que pertence aos 

niveis de primeiro, segundo e terceiro de Educación Primaria. O cal consta de 

12 alumnos, tres, catro e cinco, respectivamente. Formando así un grupo que 

estará permanentemente nunha mesma aula, situada no segundo andar do 

centro fronte a biblioteca. Terán unha titora, citada previamente. A dita aula a 

maiores acudirán os diferentes especialistas de inglés, música, relixión e 

audición e linguaxe.  

Por último, está o grupo estable do alumnado que pertence aos niveis de 

cuarto, quinto e sexto de Educación Primaria. O cal consta de 12 alumnos, tres, 

cinco e catro, respectivamente. Formando así un grupo que estará 

permanentemente nunha mesma aula, situada no segundo andar a carón dos 

aseos. Terán unha titora, citada previamente. A dita aula a maiores acudirán os 

diferentes especialistas de inglés, música, relixión e audición e linguaxe. 

 

8) Medidas específicas para os grupos de Educación Infantil: 

 

-Inicio da xornada lembrando rutinas: normas de hixiene e concienciación sobre 

a pandemia.  

-O uso do xel será sempre baixo supervisión dun adulto.  

-Para o uso dos recantos da aula levarase a cabo unha limpeza máis exaustiva 

que de costume, mais tendo en conta que coforman un grupo de convivencia 

estable (só 5 alumnos/as) poden socializar e xogar entre si sen ter que manter 

a distancia interpersoal. 

-A merenda realizarase ao aire libre sempre que as condicións meteorolóxicas 

o permitan, de non ser o caso levaranse a cabo na propia aula mantendo unha 

boa desinfección ao finalizar.  



 

-Non será obrigatorio o uso de máscara en dita etapa educativa, pero si 

recomendable. 

-Na entrada e saída ao centro cada grupo terá un espazo diferente e 

distanciado dos demais, que permiten o movemento dos alumnos mantendo a 

distancia de seguridade.  

-Poderán chegar ao centro acompañados dun familiar, agardando nun espazo 

diferenciado e no exterior do centro, os acompañantes deberán usar máscara.  

-No uso do comedor, estableceranse postos fixos durante todo o ano. 

 

9) Canles de comunicación co equipo Covid: 

 

Unha das canles coas familias será a través da páxina web do centro, mentres 

que tamén se empregará a canle informática “EduCovid”. Para o día a día, e 

para facilitar a comunicacións rápidas ademais do teléfono do centro, existe un 

grupo de mensaxería cun teléfono específico para o centro. Dito móbil é 

xestionado pola responsable do centro e tamén polas mestras-titoras cando é 

preciso.  

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible en calquera membro do claustro 

ou do persoal non docente non acudirán ao centro educativo e chamarán ao 

seu centro de saúde de referencia e á responsable do centro como 

coordinadora do equipo COVID. O traballor/a que inicie síntomas durante a 

xornada lectiva abandonará o seu posto de traballo, avisando previamente ao 

equipo COVID.  

Dentro do alumnado, no caso de presentarse un alumno/a que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro 

educativo, o mestre/a que estea con el/ela nese momento avisará ao equipo 

COVID. 

As persoas alleas que acudan ao centro (visitantes, persoal concello, 

proveedores…) poden atopar na páxina web as distintas formas de contacto: 

números de teléfono, correo electrónico do centro… para comunicar calquera 

incidencia.  

O centro educativo informará ás familias na reunión inicial de que o alumnado 

con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. O 

centro educativo solicitará unha declaración responsable dos proxenitores ao 



 

inicio do curso escolar. 

 

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

 

Primeiro as familias, sendo responsables do alumnado, realizarán tódolos días 

antes de acudir ao centro a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no 

Anexo I pertencente ao Protocolo, e medirán a temperatura; todo isto tamén o 

fará todo o persoal docente e non docente do centro. No caso de presentar 

algún síntoma, comunicarase ao centro dita ausencia e solicitarán consulta ao 

seu médico ou pediatra.  

As ausencias derivadas desta causa terán aconsideración de xustificadas aos 

efectosdo protocolo de prevención de absentismo escolar.  Haberá un libro 

rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible con COVID-19, tanto de 

alumnado como de profesorado e persoal non docente. 

 

11) Procedemento de comunicación das incidencias. 

No suposto da aparición dun caso 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 e rexistrao na aplicación “EDUCOVID” que implantará a 

Consellería de Educación.  

 

12) Xestión dos gromos 

 

A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das 

consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia. 

 

As familias comprometeranse a facer un test de síntomas que aparece no 

protocolo da consellería cada mañá para decidir se o/a alumna/o pode asistir 

ao centro.  Aqueles estudantes que presenten un só dos síntomas que aparece 

en dito test, non asistirán ao centro. Tamén o farán 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. 



 

No suposto de que un alumno/a se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o plan de 

continxencia. Este plan levarase a cabo nun espazo apartado do resto onde se 

lle cambiará  a máscara por unha nova (tanto a persoa que iniciou síntomas 

coma á que quede ao seu coidado) e, contactarase coa familia para explicar a 

situación. 

A continuación chamarase ao centro de saúde de Atención Primaria de 

referencia (Centro de Saúde de Trabada) e seguiranse as instrucións que nos 

proporcionen. En caso de que os síntomas sexan graves chamarase 

directamente ao 061. 

A familia dun neno/a con sospeita de contaxio fora do horario educativo, deberá 

solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalía a 

necesidade de solicitude dun test diagnóstico e seguiranse as súas 

instruccións. 

Se a persoa que presenta síntomas é un membro do persoal docente ou non 

docente do centro deberá abandonar o seu posto de traballo protexido con 

máscara e chamar ao centro de saúde de referencia para seguir as súas 

instrucións. 

No suposto caso de aparición dun caso de COVID-19 no centro tanto por parte 

do alumnado, profesorado ou persoal do centro; a responsable de centro 

deberá incluír na aplicación informática a información prevista do eventual 

afectado/a. 

Tras a aparición dun caso diagnóstico de COVID-19 seguiranse as 

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun 

centro teña que estar illada unha parte e a outra poder continuar o seu horario 

normal. Sendo, como neste caso, un centro pequeno o gromo correspondería a 

todo o centro. 

A autoridade sanitaria será a encargada de determinar o número de persoal e 

alumnado afectado e a duración das medidas de corentena. Esta información 

transladaráa o quipo COVID do centro a comunidade educativa. 

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. 

A aparición dun suposto contaxio con posterior confirmación é un suposto de 



 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga 

de entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan 

a consideración de contacto estreito. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no Plan de Continxencia do centro relativas ao ensino a distancia. 

 

13) Xestións das peticións de supostos de vulnerabilidade. 

 

Como aparece no protocolo presentado pola Consellería, os traballadores 

vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición 

clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de 

forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais 

deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección 

por COVID-19 e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e 

protección necesarias 

 

 

 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

14) Croques da distribución dos espazos principais do centro ( aulas) 

 



 

 



 

 

 

 

O tamaño das aulas permite as distancias mínimas polo que non se asignan 

grupos a outros espazos do centro 



 

 

15)  Medidas para as aulas de PT e AL 

 

Na aula de AL empregarase máscara. No caso de ser necesario a emprega 

da boca por parte do especialista como exemplo para os distintos exercicios 

utilizarase unha mampara. Tamén se empregarán luvas no caso de ser 

necesario o contacto co alumnado. Sempre que a aula teña un cambio de 

discentes esta será debidamente hixienizada antes do uso por parte do 

seguinte discente. Todo o material imprescindible que se empregue para o 

traballo có alumnado, no caso de ser usado en quendas distintas, será tamén 

hixienizado antes do seu uso. 

 

16)Uso da máscara no centro 

 

O uso da máscara é obrigatorio en todas as instalacións do centro escolar 

por parte de todo aquel que acceda. Farase un lavado de mans cada vez que 

se entre e saia do edificio (entrada pola mañá, saída ao recreo, entrada do 

recreo,  antes de comedor, despois de comedor e saída). 

 

17)   Información e distribución do Plan á Comunidade Educativa 

 

Toda a información referida ao Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 

2020-21, así como a súa distribución será a través da páxina web do centro. 

Igualmente haberá reunión inicial no que se informará ás familias e se lles dará 

un esquema resumo máis visual. Ese esquema será dado igualmente aos 

membros do Consello Escolar e poñerase o Plan de Adaptación á súa 

disposición.  

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAL DE LIMPEZA 

 

18)  Asignación de tarefas ao persoal de limpeza 

 Durante a xornada lectiva ( en horario de recreo de pola mañá 12 horas 

e recreo da tarde: 15 horas)  unha persoa do servizo de limpeza 

realizará: 

- Limpeza dos aseos compartidos, tendo especial atención nas superficies 

de contacto máis frecuentes como pomo da porta, billas, cisterna 

- Limpeza de zonas de uso común. 

 Durante a tarde:   

- Desinfección do comedor posterior o seu uso. 

- Limpeza e desinfección de todas as aulas. 

- Desinfección das mesas, cadeiras e outros elementos dos espacios 

comúns (sala do profesorado, biblioteca, aula de informática...). 

- Limpeza e desinfección de elementos de uso común  

- Ventilación de todos os espazos. 

- Limpeza de papeleiras, tendo especial coidado no material de hixiene 

persoal depositado nos contenedores COVID (protexidos con tapa e 

accionados por pedal e con bolsa de diferente color). 

 

No cuarto da limpeza existirá un modelo semanal de control de limpeza, 

no que se anotarán ás horas ás que se realizaron as tarefas e a persoa 

encargada de levalas a cabo. 

19)  Distribución horaria do persoal de limpeza 

Neste centro soamente hai un único posto de persoal de limpeza polo que, 

dita profesional deberá cubrir tódalas tarefas. 

20)  Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

A persoa da limpeza deberá utilizar todos os elementos de protección 

aconsellados para a súa labor: luvas e máscara. 

A persoa encargada contará co material de limpeza necesario para a 



 

desinfección de tódalas superficies: desinfectantes, alcol de limpeza…. 

 

21) Ventilación das aulas 

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións 

das aulas. A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do 

alumnado. Esta ventilación será responsable da persoa que impartirá clase 

nesa aula a primeira hora. A profesora de cada curso será encargada de facer 

as ventilacións entre cada clase e apuntalas na lista. 

O modelo de checklist pódese observar a continuación: 
 

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

ANTES DE 

COMEZAR 

     

1º HORA 
 

 

    

2º HORA 
 

 

    

3º HORA 
 

 

    

4º HORA 
 

 

    

5º HORA 
 
 

    

 

22) Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 

En tódalas clases, sala de mestres, dirección, comedor e entrada contamos 

cunha papeleira con tapa e bolsa na que se desbotarán os panos e as 

máscaras. O resto das papeleiras do centro continuaran a ter o seu uso 

habitual para reciclase: papel, plástico e outros residuos. 

Tódalas papeleiras serán recollidas pola persoa da limpeza. En especial, as 

papeleiras con pedal deberán ser recollidas diariamente utilizando tódalas 

medidas de protección para evitar riscos. 

 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

23) Rexistro inventario do material do que dispón o centro 

 



 

Na actualidade contamos co seguinte material: 
 

 Cinta illante para mancar as distancias de seguridade. 

 Seis papeleiras de pedal. 

 Termómetro. 

 Máscaras de reposto para nen@s. 

 Máscaras de reposto para adulto. 

 Oito trapos limpadores. 

 Dez botes de xel desinfectante para ir enchendo de novo co xel en 

garrafa. 

 Seis botes de limpador desinfectante. 

 Seis botes de spray desinfectante. 

 1 garrafa de xel hidroalcólico.  

 1 garrafa de desinfectante.  

Este material irase repoñendo e ampliando ao longo de curso. 
 

24)Determinación do sistema de compras do material de protección 

O centro garantirá a existencia de máscaras para posibles emerxencias que 

podan xurdir. O aprovisionamento de máscaras dos docentes será de maneira 

individual xa que é un utensilio de uso obrigatorio na actualidade. O xel 

desinfectante, o limpador desinfectante, etc. Mercarase seguindo o 

procedemento habitual. 

A aula COVID tamén estará aprovisionada con todo o material necesario para o 

seu uso de ser o caso. 

 

24) Procedemento de distribución e entrega de material e a súa reposición 

Ao comezo de curso dende o centro realizase a entrega dunha caixa cun kit 

provisto con todo o necesario para a desinfección de diferentes áreas. Este kit 

saúde conta con: xel desinfectante, desinfectante de superficies, panos, 

desinfectante en aerosol, toalliñas, etc. Cada docente debe facerse 

responsable do seu material e informar á responsable cando os seus produtos 

se esgoten. 

 

 



 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

26) Xestións de entradas e saídas.  

 

Tendo en conta o número reducido de alumnado non se establecen quendas  

de entrada nin de saída. O espazo exterior é o suficientemente amplo como  

para evitar toda aglomeración. Estas serán as únicas indicacións a ter en conta  

Entraremos polo único portón de entrada existente, evitando a porta pequena.  

Unha mestra agardará onde o portón para a recollida do alumnado e evitar o 

acceso de coidadores de autobús e familiares e a outra no hall cuberto 

asegurando o mantemento de distancias e postos nas filas. Ás saídas ocorrerá 

o mesmo.  

Prioridade entrada: alumnado transportado (3 buses). Agardaremos a que entre 

a fila dun autobús para baixar o alumando doutra liña.  

Últimos en chegar: familias de alumnado non transportado. Preferencia dun 

único acompañante por alumn@ e evitar contactos  na beirarrúa de saída 

 

 

27) Circulacións no centro educativo, escaleiras, corredores e elevadores. 

Nos corredores circularase polo lado dereito de forma individual (ringleiras 

de 1), para asegurar a distancia de seguridade en caso de cruzarnos con 

alguén. 

Nas escaleiras sinaláronse as zonas de subida e baixada. Todos os 

corredores e chan están marcados con liñas que dividen carrís establecen o 

sentido da circulación e recordan o mantemento das distancias.  

 

 

28) Colocación de carteis no centro. 

A Consellería proporcionou ao comezo de setembro uns modelos para a 



 

súa impresión no centro. 

Nas filas de entrada, no “hall”, colocaranse carteis indicando os cursos que 

se poñen en cada fila. O espazo é grande para que os 29 alumnos e 

alumnas manteñan distancia interpersoal nas filas mentres agardan para 

entrar.  Unha vez dentro do edificio, estará indicado no chan o camiño a 

seguir polos distintos grupos. Estará tamén marcadas unhas zonas de 

espera para manter as quendas e as distancias.  

No interior do centro haberá pósters coas recomendacións de protección 

básicas: lavado e desinfección de mans, uso de máscara (como sacar e 

poñer)…Colocaranse nos espazos máis visibles no hall de entrada e 

espazos comúns, ademais do que cada titora estime nas respectivas 

clases.   

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

Previsións para a realización de actividades extraescolares 

Debido á situación sanitaria actual, non está prevista a realización de 

actividades extraescolares presenciais. A ANPA ofertará informática de 

xeito virtual.  

 

30) Xuntanzas da ANPA e do Consello Escolar 

 

As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios 

telemáticos, evitando, en todo caso, as xuntanzas que supoñan un número 

elevado de persoas. Os Consellos Escolares, tendo en conta  o reducido 

número de participantes ( 4 membros), celebraranse no salón de actos do 

centro, ao que se accede dende o exterior sen necesidade de contacto con 

outras dependecias do centro.  No salón de actos o espazo é moi grande, 

polo que é factible manter as distancias sen problema. En todo momento se 

manterá a distancia e o uso de máscara. En caso de non ser posible o 

mantemento de medidas realizarase de xeito telemático, como recomenda 

o protocolo, mais para axudar á realización ( tendo en conta o tipo de 

conexións de rede de internet dispoñibles etc.) decidiuse, sempre que sexa 



 

posible, intentar manter en certo modo a presencialidade. 

 

31) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Na realización de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso da 

reunión non presencial mediante teléfono ou videochamada. 

Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a 

titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección. No 

caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarase previamente 

para ter unha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. O 

emprego de máscara e a desinfección de mans á entrada será tamén 

obrigatorio. 

En ambos casos (non presencial e presencial), será obrigatoria a cita previa, 

como se viña facendo sempre,  empregando o teléfono ou o grupo de 

whatssapp para a súa petición. 

As titorías levaranse a cabo os luns de 16:00 a 17:00. 

 

32)Normas para a celebración de eventos e saídas 

 

As celebracións terán lugar dun xeito diferente. Dado o número de alumno 

do centro e tendo en conta que todos e todas conviven, a principal diferenza 

será a non presenza de familias. Por outra banda, se o tempo o permite e 

respectando as medidas de protección (distancia de seguridade e uso de 

máscara) poderán realizarse ao aire libre.  

As actividades complementarias poderán realizarse mantendo as medidas 

hixiénicas e evitando as aglomeracións.  

As saídas didácticas poderán realizarse principalmente dentro da propia  

localidade e preferiblemente ao aire libre, sempre que se garanta o 

cumprimento das medidas de protección recomendadas.  

 

Titorías e atención a familias. 

As titorías das familias serán por vía telefónica. No caso de non poder facerse 



 

poderá acudir ao centro unha persoa por alumno (nai, pai ou titor) para unha 

titoría presencial, na aula correspondente (Primaria ou Infantil) gardando a 

distancia mínima de 1'5 metros e o emprego de máscara. 

 

 Canles de información 

  

As distintas canles de información será a través da web do centro ou do 

grupo de whatsapp do móbil do colexio. No caso de ter que poñerse en 

contacto co centro poderán facelo mediante o teléfono do centro ou correo 

electrónico. As familias do alumnado igualmente poderán contactar co 

profesorado con notas escritas nas axendas dos nenos e nenas en caso de 

non atopar outra opción. 

 

 

MEDIDAS PARA O ALUMADO TRANSPORTADO E USO DE COMEDOR 

 

A casuística do centro facilita moito a xestión das liñas de transporte e 

mesmo do espazo de comedor.  

Só existen 3 liñas de transporte que Terán prioridade na entrada ante o 

alumnado non transportado, ao que se solicitou que chegase máis próximo 

á hora de entrada.  

Pola súa banda, as 3 liñas de autobús nunca conflúen na entrada polo que 

é sinxelo facer entrada escalonada. Todos entran polo portón grande da 

cancela principal. No bus deberán ter un sitio asignado e levar a máscara ao 

igual que na fila de acceso ao recinto escolar.  

No comedor, por outro lado, están organizados por grupos de convivencia e 

cada comensal ten o seu lugar asignado. Os grupos están separados doutros 

grupos 1,5 metros. Non precisamos realizar quendas para o comedor debido ao 

pequeno número de alumnos/as que temos e ao gran espazo para repartir aos 

comensais. 

O persoal colaborador variará diariamente entre as catro mestras do centro. 

No centro contamos cun posto no persoal de cociña que tamén realiza as 

tarefas de limpeza de dito espazo. 



 

 

As colaboradoras de comedor levan luvan e máscara en todo momento para 

servir e axudar no servizo de atención durante o xantar.  

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DOUTROS ESPAZOS 

 

33) Cambios de aula ou de espazos.  

 
Como norma xeral, non se cambiará de aula. As especialidades daranse 

nas aulas das titorías (agás a da inglés) Polo que se un especialista decide 

impartir a súa área noutra aula distinta deberá seguir as normas das aulas 

de uso compartido  

Nun cambio de aula, o/a mestre/a que chegue á aula do grupo desinfectará 

antes de usar o material de uso non individual (ordenador, rato, mesa, 

cadeira…) e utilizará o seu propio material (rotulador, xiz…). 

No caso das aulas nas que incidan varios grupos distintos de alumnado, 

antes de que os usuarios abandonen o espazo desinfectarán cada un a súa 

mesa e cadeira e ventilarase entre unha sesión e outra, antes da chegada 

dun novo grupo. O material funxible ou de traballo que se use será levado 

polo mestre/a e polo grupo de alumnas/os. 

Determinacións específicas nas especialidades  

 

Na aula de música os discentes terán os pupitres separados mínimo 1 metro 

entre mesas (medindo desde o borde da mesa). O uso dos instrumentos 

será individual e despois serán desinfectados. Na aula de inglés a 

disposición dos pupitres será a mesma que na aula de música. Cando se 

empregue o pavillón para as clases de Educación Física non se poderán 

usar os baños 

 

Emprego de xel hidroalcohólico ao entrar e saír da clase.  

 

Elimínase a mochila co material de hixiene persoal que se traía normalmente 



 

para o aseo xa que non se poden garantir as distancias de seguridade entre os 

discentes para a realización de dito aseo despois das clases. O material que 

se empregue será de uso individual, e no caso de empregar material de uso 

compartido será debidamente hixienizado despois de cada uso ou deixado en 

cuarentena. 

 

Sempre que se salga ou entre na aula será imprescindible o uso de xel 

hidroalcohólico. No caso de que haxa un cambio de alumnado para usar 

unha mesma aula esta será hixienizada antes do uso do novo grupo. 

 

34)Biblioteca 

O protocolo de uso da biblioteca recolle que a reapertura deste espazo 

realizarase en dúas fases. 

A primeira fase será un traballo interno coa biblioteca pechada, no que se 

expurgarán os materiais e elementos prescindibles de dentro e fóra dela, 

limparanse os andeis, expositores, mesas e farase unha selección dos 

fondos.  

A segunda fase limitará o aforo e os seus servizos presenciais para garantir 

que sexa un espazo seguro para todos os seus usuarios. Durante esta fase 

deberán seguirse, entre outras, as seguintes indicacións: 

 

Poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo (12-15 persoas). O equipo de 

biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 

poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se 

optimicen os postos dispoñibles.  

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que 

teñan ocupado. 

O préstamo de libros seguirá a realizarse. Debido a que os fondos usados 

non poden ser desinfectados cos produtos para evitar o seu deterioro, 

haberá un “espazo de cuarentena” no que permanecerán illados un mínimo 

de 24 horas. Para evitar a acumulación de fondos no “espazo cuarentena” 

establecerase un prazo de préstamo/devolución que será importante 



 

respectar para beneficio de todos os usuarios/as. 

Outra posibilidade que se ofrecerá será a “biblioteca móbil” reapartindo un 

carriño lector para cada titoría. O/a titor/a será o encargado de seleccionar 

os libros para levar á súa aula, tendo en conta os intereses do seu grupo e o 

que están a traballar e tamén de rexistralos no programa Meiga. Poderán 

utilizar eses fondos na súa aula durante o prazo que o equipo da biblioteca 

estableza. E a continuación pasarán ao “espazo cuarentena” durante o 

prazo determinado. 

Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique 

un uso compartido mentres dure a situación excepcional. 

Os titores poderán tamén solicitar unha sesión para non coincidir con outro 

grupo. Sempre que se use a biblioteca será hixienizada ao terminar a sesión 

para que quede limpo e poida entrar o seguinte grupo. 

 

35) Aseos 

 
Cada grupo terá o seu aseo asignado para o lavado de mans. Os discentes 

de Infantil usarán os seus propios aseos. Os discentes de 1º, 2º e 3º de 

Primaria empregarán os aseos situados no primeiro andar. Os discentes de 

4º, 5º e 6º empregarán os aseos situados na planta baixa do centro. 

Só un alumno/a poderá ir de cada vez, agás nos baños do 1º andar que son 

suficientemente grandes como para garantir as distancias aínda con dous 

usuarios. Haberá que utilizar a solución hidroalcólica antes de saír da aula, 

tapar o retrete antes de tirar da cisterna e lavar as mans ao rematar antes 

de voltar á aula. 

 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

36)Distribución e organización dos recreos. 

 

A xornada lectiva consta de dous tempos de recreo, o primeiro a media mañá e 

o segundo despois de acudir ao comedor. En ambos levaranse a cabo as 

mesmas normas e medidas, o único aspecto diferente é o horario. Nos meses 



 

de setembro e xuño, onde se establece a xornada única, sería de 11:50 a 12:20 

horas e de 14:30 a 14:40 horas. Nos meses restantes, sendo xornada 

completa, o primeiro recreo sería de 11:40 a 12:10 horas e o segundo de 14:40 

a 15:10 horas.  

En relación aos espazos, dicir que se dividirá en tres zonas diferenciadas e 

separadas unhas das outras, deste xeito cada grupo terá o seu espazo sendo 

suficientemente amplo como para manter as distancias de seguridade, tanto 

cós membros do mesmo grupo como cós restantes grupos.  

 

37) Quendas de recreo 

 

Os tres grupos acudirán ao mesmo tempo no horario citado no punto anterior. 

Respecto as vixilancias do profesorado serán sempre de dúas persoas, unha 

delas vixiará ao grupo 1 e outra aos grupos 2 e 3. A asignación das gardas será 

sempre equitativa e rotatoria.  

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE E.I E DOS DOUS 

PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA. 

 

38) Metodoloxía e materiais do centro  

 

En liñas xerais, tratarase de levar a cabo unha metodoloxía axeitada ás 

características e ritmos de aprendizaxe de cada alumno/a, activa, participativa, 

flexible, lúdica, comunicativa, inclusiva, dirixida sempre ao logro das 

competencias e obxectivos establecidos. Ademais este ano, por mor do Covid-

19, levaranse a cabo unha serie de medidas específicas como son as 

seguintes:  

 

-O material que sexa compartido será desinfectado ao inicio da actividade e 

unha vez remate a sesión. Cando sexa posible substituirase o emprego de 

materias por simulacións virtuais.  

-Evitarase a formación de grupos, no caso de realizarse o alumnado tratarase 

de que non estea encarado e que permaneza na distancia de seguridade. 



 

Cando se usen instrumentos de vento a distancia de seguridade aumentará a 3 

metros.  

-No caso de ter que realizar o ensino a distancia empregarase a aula virtual do 

centro, o cal será explicado ao inicio do curso para que toda a comunidade 

educativa estea informada por si se dera o caso.   

 

En relación ao tempo da merenda, realizarase ao aire libre mantendo a 

distancia de seguridade e evitando que o alumnado estea encarado.  

No recreo, dado o número de alumnado co que contamos, a excepción de 

infantil por non levar máscara,  poderán convivir, e interactuar nos xogos.  

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEAE 

39) 40) Medidas: 

 

-Sempre que sexa posible empregaranse as máscaras polo docente e o 

alumnado, a maiores usarase pantalla ou mampara se fose necesario. 

 

-Debido as necesidades educativas especiais dun alumno con hipoacusia, o 

profesorado deberá seguir as pautas proporcionadas polo departamento de 

orientación, tendo que facer un uso intermitente da máscara para poder facilitar 

a lectura labial.  

 

 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

41) Reunións do profesorado 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de 

protección e hixiene. 

 

42) Sala do profesorado 
 

Dado o número reducido do claustro do noso centro, tan só 4 mestras, 



 

poderemonos reunir con “normalidade”, garantindo distancias e  lembrando 

a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de 

profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas. 

 

43) Reunións dos órganos colexiados 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, en caso de ser necesario os 

órganos colexiados (Claustro e Consello Escolar) poderanse constituír, 

convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a 

distancia, mais unha vez máis tendo en conta o número tan reducido de 

persoal que somos no centro, e para facilitar a interación, sempre que sexa 

posible realizaranse de xeito presencial, cumplindo con normativa de 

hixiene.  

Nas sesións que se celebren a distancia, en caso necesario, debe 

garantirse a identidade dos membros que participen, o contido das 

súasmanifestacións e o sentido do seu voto. 



 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 
 
44) Plan de formación do profesorado 

O equipo COVID recibirá formación específica sobre a COVID-19 a comezo 

de curso , con contidos deseñados pola Consellería de Sanidade en 

colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional. Trátase dunha formación non presencial, con webinnars 

información específica sobre a infección do COVID, medidas xerais de 

prevención e protección. O programa complétase con materiais de traballo 

na aula dirixidos ao alumnado segundo as etapas educativas, mediante 

xogos e consellos. 

As sesións serán organizadas polos Centros de Formación e Recursos do 

Profesorado (CFR) que ten a Consellería de Educación nas cidades galega. 

45) Difusión das medidas de prevención e formación ao alumnado 

A importancia da educación en saúde segue a ser un factor fundamental do 

centro e seguimos co Plan Proxecta: “Aliméntate ben” e “Móvete máis” con 

actividades como a reciclaxe de residuos, composteiro, froita nos recreos, 

horto e patios dinámicos. 

Mais en concreto neste curso tan especial fomentaranse dinámicas lúdicas, 

cancións, movementos no centro con educación vial etc. que axuden ao 

afianzamento das rutinas necesarias dentro do protocolo de hixiene e 

distancias.  

Durante o curso, así mesmo, daranse charlas ao alumnado sobre a 

prevención e hixiene fronte ao SARS- COV-2. Estas charlas serán realizadas 

polo persoal do centro médico asignado para o control pertinente. Así mesmo 

continuamos coas distintas actividades relacionadas directamente ca hixiene e 

prevención de enfermidades (lavado de mans, boa nutrición, almorzos 

saudables...). 

 

 



 

46) Aula Virtual  

A mestra encargada da coordinación e implantación da aula virtual é a 

especialista en Educación Física Paula Tarrón Vega, por tratarse da 

coordinadora TIC. 

Acceso á aula virtual : 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcelsocurras/aulavirtual/?lang=es  

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcelsocurras/aulavirtual/?lang=es


 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I: Autoenquisa diaria de síntomas ( eduxunta) 

 



 

ANEXO II: Declaración responsable familias (eduxunta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III: Enquisa medios tecnolóxicos familias 

 

 

 

 



 

ANEXO IV: Cadro rexistro limpeza 

 

 

 

 

 

 

 


