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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

1. DATOS DO CENTRO

CÓDIGO: 27015301

DENOMINACIÓN: CEIP de Cervo

ENDEREZO: Pedrouzo S/N 27891 Cervo (Lugo)

TELÉFONO: 982 870 207

CORREO: ceip.cervo@edu.xunta.gal

WEB: www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervo

2. INTEGRANTES DO EQUIPO COVID

MEMBRO 1: Manuel Raúl Martínez Herrero

Coordinador do equipo

Interlocutor  coa  administración  e  co  centro  de  saúde  de

referencia.

Comunicación de casos

SUPLENTE/COMPLEMENTARIO: Isabel Vázquez Barreiro

MEMBRO 2: Cristina Rodríguez Novo

Xestionar a adquisión de material de protección necesario.

Difundir información á comunidade escolar (páxina web)

Cartelería e sinalización

SUPLENTE/COMPLEMENTARIO: Paula Otero Freijomil

MEMBRO 3: Raquel Casas Rodríguez

Xestionar faltas do profesorado

Xestionar faltas do alumnado

Xestionar horarios de entradas, saídas e tempos de lecer

SUPLENTE/COMPLEMENTARIO: Lino López Castaño

En  caso  de  ausencia  dalgún  dos  membros  titulares,  asumirá  as

tarefas do ausente o seguinte membro titular do equipo, coa axuda

ou complementación do membro suplente.



3.CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA

Centro de saúde San Cibrao

Teléfonos: 982 572 953

Persoal de contacto: Dolores Camba Gómez / Nieves Fernández Castro

Centro médico de Cervo

Teléfonos: 982 557 525 / 982 575 000

Persoal de contacto: Lisett Escobar Seoane (doutora), Alba Lodeiro

Vilar (enfermeira).

Despois  de  establecer  contacto  com  ambos  centros  médicos,  e

segundo as indicacións de ambos, o centro de referencia será o

Centro médico de Cervo. Na aplicación EduCovid figura o Centro de

saúde de San Cibrao, do cal se deu parte ao "teléfono Covid".

 

4. ESPAZO DE ILLAMENTO COVID E ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

O  espazo  de  illamento  COVID  localizarase  no  vestiario  dereito,

planta baixa, na zona do patio do comedor.

Conta cun botiquín con máscaras quirúrxicas de adulto e infantís,

termómetro contactless, luvas, xel desinfectante, toma de auga e

xabón.

En  caso  de  existir  varios  casos  con  sintomatoloxía  compatible

simultáneos, usarase ademáis, o vestiario esquerdo.



5. ALUMNADO POR ETAPA E NIVEL EDUCATIVO

ETAPA CURSO ALUMNADO

Educación

Infantil

4º 12

Educación

Infantil

5º 14

Educación

Infantil

6º 16

TOTAL

EDUCACIÓN

INFANTIL

42

Educación

Primaria

1º 16

Educación

Primaria

2º 9

Educación

Primaria

3º 10

Educación

Primaria

4º 10

Educación

Primaria

5º 15

Educación

Primaria

6º 17

TOTAL

EDUCACIÓN

PRIMARIA

77

TOTAL ALUMNADO 119



6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

Educación infantil 4 persoas

Educación primaria 6 persoas

Especialidades 4 persoas (3 + 1 itinerante)

Departamento de orientación 3 persoas (1 + 2 itinerantes)

Persoal non docente 6 persoas(coidadora + 2 cociña +

conserxe +  2 limpeza)

7. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (INFANTIL E

PRIMARIA) E DOS COLABORATIVOS NA ETAPA DE INFANTIL, CON ASIGNACIÓN

DA AULA, DO ALUMNADO, DO PROFESORADO QUE EXERCE A TITORÍA E OS

ESPECIALISTAS QUE IMPARTEN MATERIAS AO GRUPO. 

Os  grupos  estables  de  convivencia  en  ambas  etapas  infantil  e

primaria  virán  determinados  polo  grupo-aula  ao  que  pertencen.

Asimesmo, establecéronse equipos colaborativos de tres, catro ou

cinco  persoas  en  cada  un  dos  grupos  de  convivencia,  tanto  en

infantil como en primaria. 

ETAPA CURSO AULA TITORA ESPECIALISTAS

Inf. 4º Tartaruga Ana Ferreiro Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Apoio Infantil, Relixión.

Inf. 5º Buxaina María López Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Aud.  e  Ling.,  Apoio

Infantil, Relixión.

Inf. 6º Castelao Ángela Maseda Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Orientación,  Apoio

Infantil, Relixión.

Prim. 1º A fronteira José Luis Posada Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Ped. Terapéutica, Relixión.



Prim. 2º Cacatúa Raquel Casas Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Ped.  Terapéutica,  Aud.  e

Ling., Relixión.

Prim. 3º Agromar Eliseo Lorenzo Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Ped. Terapéutica, Relixión.

Prim. 4º Mecánica Silvia Edrosa Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Ped.  Terapéutica,  Aud.  e

Ling., Relixión.

Prim. 5º Papaventos Mª Luz Rodríguez Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Ped. Terapéutica, Relixión.

Prim. 6º Follas Novas Belinda Blanco Ed.Musical,  Lingua

Extranxeira,   Ed.  Física,

Ped. Terapéutica, Relixión.

Ed. Musical: Manuel Raúl Martínez

Lingua Extranxeira: Esther Basanta

Ed. Física: Cristina Rodríguez

Ped. Terapéutica: Lino López

Aud. e Linguaxe: Paula Otero.

Orientación: Isabel Vázquez

Apoio Infantil: Lucía Escalera (subs. de Beverly Ramos)

Relixión: María José Coldeira

8.MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE INFANTIL. 

Lembrarase ao alumnado as normas de hixiene, tentando que pola súa

parte se lle dea a importancia necesaria. Priorizarase o uso de

auga e xabón, no canto de xel hidroalcohólico, que se usará sempre

coa supervisión dunha persoa adulta. 

Na  aula  estableceranse  equipos  estables  dun  máximo  de  cinco



alumnos/as; traballarase nas mesas cunha distancia de un metro e

medio entre cada grupo.

O uso do material da aula será individual, de maneira que despois

do  seu  uso  non  estará  dispoñible  para  ninguén  máis  ata  o  día

seguinte. De non poder ser así nun momento dado, garantizarase a

súa  desinfección.

A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos

e en espazos diferenciados. 

Cada grupo de educación infantil usará como patio de recreo unha

zona  diferenciada,  e  non  haberá  material  de  xogo  que  poida

compartirse.

Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando

a desinfección do material (robótica, xogos...) despois de cada

uso. 

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. 

Persoal  non  docente  e  profesorado:  correo  electrónico

(ceip.cervo@edu.xunta.gal), teléfono do centro ( 982 870 207) ou

teléfono persoal do coordinador COVID.

Familias:  correo  electrónico  (  ceip.cervo@edu.xunta.gal)  ou

teléfono do centro ( 982 870 207)

Poderá usarse asimesmo a mensaxería do Espazo Abalar.

10.  PROCEDEMENTO  DE  REXISTRO  DE  AUSENCIAS  DO  PERSOAL  E  DO

ALUMNADO. 

Cada titor ou titora rexistrará as faltas do alumnado da súa aula

e procederá a notificar á xefatura de estudos, e a rexistrar as

faltas en Xade.

As  faltas  do  profesorado  serán  rexistradas  pola  xefatura  de



estudos no seu rexistro interno, e posteriormente en Xade.

11.  PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS AS AUTORIDADES

SANITARIAS E EDUCATIVAS A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA. 

Darase  aviso  ao  coordinador  COVID,  ou  outro  membro  do  equipo

COVID. Éste poráse en contacto coa familia do alumnado afectado, e

co centro de saúde de referencia, para subir posteriormente os

datos á aplicación.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12. SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS

Nas aulas situaranse os pupitres do alumnado de maneira que se

garantice a distancia de un metro e medio cando este está sentado.

A disposición varía en función da aula, pero priorizando sempre  a

máxima distancia interpersoal posible.

Disporase ao alumnado de xeito que os agrupamentos sempre sexan

entre os grupos colaborativos establecidos.

13.  CANDO  O  TAMAÑO  DA  AULA  NON  PERMITA  AS  DISTANCIAS  MÍNIMAS

IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR A GRUPOS. 

Non procede. As aulas,  co alumnado actual, permiten manter unha

distancia segura entre o alumnado cando este ocupa o seu pupitre.

Sen embargo, hai que ter en conta que o grupo de 5º de primaria

permanece na aula ordinaria na materia de Relixión, e desplázase o

alumnado  de  Valores,  Sociais  e  Cívicos  dese  curso  á  aula  de

Audición e Linguaxe.

A  materia  de  lingua  extranxeira  está  a  impartirse  nas  aulas

ordinarias de cada grupo e non na da especialidade, por ser esta



dun tamaño máis reducido.

14. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT E AL,

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO. 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar

neste tipo de aulas, adoptamos as seguintes medidas: 

Emprego de máscara como aplicación da norma xeral. 

Debido ao traballo específico que se realiza, as aulas de PT e AL

contarán  con  mamparas  de  protección  que  serán  empregadas  cando

sexa necesario. Se non fora posible o emprego da mampara para

algunha  tarefa  en  concreto,  usarase  no  seu  defecto  pantalla

protectora.

Despois  de  cada  sesión  con  presencia  de  alumnado  nestas  aulas

realizarase  unha  ventilación  e  unha  limpeza/desinfección  dos

elementos empregados. 

15.DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR TITORÍAS COAS FAMILIAS.

As titorías realizaranse como norma xeral de xeito telemático ou

telefónico. Se existira unha gran dificultade para realizar unha

titoría  puntual  deste  xeito,  valorarase  a  posibilidade  de

realizala  de  maneira  presencial  adpotando  todas  as  medidas

necesarias de seguridade.

16. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO

(PROVEDORES, VISITANTES, PERSOAL DO CONCELLO....). 

Coas familias a canle principal de comunicación será a aplicación

AbalarMóbil,  e  a  páxina  web  do  centro,  que  tentaremos  manter

actualizada, ademáis das comunicacións vía email ou teléfono que o

profesorado titor puidera realizar. Coas persoas alleas ao centro



usarase o correo electrónico ceip.cervo@edu.xunta.gal e o teléfono

do centro 982 870 207

17. USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 

Alumnado: O uso de máscara será obligatorio para o alumnado de

educación  primaria  e  altamente  aconsellable  para  o  alumnado  de

educación infantil. Cada alumno deberá traer ademais da máscara

posta,  unha  de  reposto  para  substituir  a  primeira  en  caso  de

necesidade, así como dous estoxos ou fundas onde aloxar as dúas

máscaras.  Poderán  quitar  a  máscara  en  casos  puntuais,  como  no

momento da merenda e a comida, ou nun momento no que o profesorado

poida asegurar unha distancia de seguridade suficiente para que o

alumnado poida tomarse un momento de "descanso" do seu uso, sempre

supervisado polo profesorado.

Profesorado: o uso da máscara será obligatorio en todo momento, a

excepción do momento da comida. Outras excepcións afectarían ao

profesorado de PT e AL, que poderían prescindir da máscara nun

momento determinado, sempre que se conte unha mampara protectora

e/ou pantalla persoal. Nas actividades de educación musical nas

que se use a frauta ou algún outro instrumento de vento poderá

prescindirse  da  máscara  sempre  que  se  manteñan  tres  metros  de

distancia.

18.  INFORMACIÓN  E  DISTRIBUCIÓN  DO  PLAN  ENTRE  A  COMUNIDADE

EDUCATIVA. 

Informarase ao Consello Escolar do contido do plan, e estará a

disposición da comunidade educativa na páxina web do centro.



MEDIDAS DE LIMPEZA

19.  ASIGNACIÓN  DE  TAREFAS  AO  PERSOAL  DE  LIMPEZA,  ESPAZOS  E

MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE

Servizo de limpeza pola mañá:

Limpeza e desinfección dos baños un mínimo de dúas veces ao longo

da xornada lectiva. Cada clase terá o seu propio baño asignado.

Limpeza  e  desinfección  de  pasamáns,  manillas  das  portas  e

fiestras, así como outros lugares susceptibles de ser tocados, as

veces necesarias durante a mañá, tendo en conta os horarios do

alumnado e as zonas polas que transitan.

Limpeza e desinfección de zonas sensibles ou de uso frecuente.

Ventilación de aulas previa á entrada do alumnado

Limpeza e desinfección da biblioteca e do punto lector do centro

entre as 11 e as 12 horas.

Servizo de limpeza pola tarde:

Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.

Limpeza e desinfección das zonas administrativas (conserxería e

despachos)

Limpeza e desinfección da sala xuntanza e da biblioteca.

20. 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 REALIZARÁ O SEU

TRABALLO EN HORARIO DE MAÑÁ) 

Servizo de limpeza pola mañá: 9 a 16 horas

Servizo de limpeza pola tarde: 16 a 20 horas

21.  MATERIAL  E  PROTECCIÓNS  PARA  A  REALIZACIÓN  DAS  TAREFAS  DE

LIMPEZA

Todo  o  persoal  de  limpeza  usará  os  elementos  de  protección

aconsellados como son luvas (sobre todo cando se usen productos



que así o requiran) e máscara. Podería ser aconsellable o uso de

pantalla protectora ou lentes chegado o caso.

Usaranse  desinfectantes  como  disolucións  de  lixivia  recén

preparada  ou  outros  desinfectantes  similares  con  actividade

virucida, sempre respectando as indicacións da etiquetaxe.

É  recomendable  o  uso  de  dispositivos  móbiles  para  indicar  a

presenza do persoal de limpeza nunha estancia ou zona que está a

ser desinfectada.

22. CADRO DE CONTROL E LIMPEZA DOS ASEOS

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no

que  se  anotarán  as  horas  ás  que  se  realizaron  as  labores  de

limpeza e a persoa encargada de levalos a cabo. 

*Ver modelo de checklist de limpeza de aseos. 

23. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS 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  e  será  realizada  pola

conserxe/limpadora. 

Durante  o  resto  de  horario  lectivo  esta  tarefa  será

responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada

cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de

checklist. 

*Ver modelo de checklist de ventilación. 

24. DETERMINACIÓN DOS ESPAZO PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e

diferenciada  (con  tapa  e  pedal),  para  desbotar  todos  aqueles

elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).

O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo:



papel,  envases  de  plástico  e  lixo  xeral  (labras  de  lapis,

plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

25. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO. 

A secretaria do centro fará inventario do material de protección

que se merque e do que se dispoña no centro. No inventario poderá

lerse unha descrición sinxela do producto e a etiqueta "Material

Covid19".

26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN.

A  secretaria  determinará  o  material  a  mercar  en  cada  momento,

asegurándose  de  que  sempre  haxa  provisión  suficiente  tanto  de

máscaras como do resto de material. Comprobarase periódicamente o

material almacenado para asegurar sempre unha cantidade suficiente

no centro.

 

27. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA

REPOSICIÓN. 

En cada espazo "util" do centro existirá un dispensador de xel

desinfectante, e o conserxe e o persoal de limpeza comprobarán que

exista certa cantidade en cada dispensador e comunicarán ao equipo

Covid a necesidade de adquisición do mesmo, sempre que sexa o

caso. 

O profesorado poderá solicitar á secretaría do centro as máscaras

que necesite, entendendo que se fai un uso razoado das mesmas. 

Para o persoal de cociña existe unha dotación de máscaras na zona

de  vestuarios  da  cociña,  que  se  repoñera  no  momento  que  sexa



necesario, a demanda do propio persoal.

XESTIÓN DOS GROMOS 

28. PROCEDEMENTOS A SEGUIR EN CASO DE GROMOS

No  contexto  deste  protocolo,  defínese  gromo  como  a  aparición

súbita  dunha  enfermidade  epidémica  entre  a  poboación  nun

determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote. 

Non  asistirán  ao  centro  aqueles  estudantes,  docentes  e  outros

profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como

aqueles e aquelas que se atopen en illamento por diagnóstico de

COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto

estreito  con  algunha  persoa  con  síntomas  ou  diagnosticada  de

COVID-19.  Tampouco  acudirán  ao  centro  as  persoas  en  espera  de

resultado de PCR por sospeita clínica. 

Diante  dun  suposto  no  que  un  membro  do  persoal  do  centro  ou

alumnado  do  que  se  sospeita  que  comeza  a  desenvolver  síntomas

compatibles  con  COVID-19  no  centro  educativo,  as  medidas  de

prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base

ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes

de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición

de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma: 

Levarase  a  un  espazo  separado  de  uso  individual  (espazo  de

illamento  Covid,  vestuario  dereito  planta  baixa),  colocaráselle

unha máscara quirúrxica (tanto ao/á que iniciou síntomas como á

persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no

caso de afectar a alumnado. A persoa ou a súa titora ou titor

deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para

solicitar  consulta,  ou  ao  teléfono  de  referencia  do  SERGAS  e

seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de

gravidade  ou  dificultade  respiratoria  chamarase  ao  061.  O/A

traballador/a  que  inicie  síntomas  debe  abandonar  o  centro



protexido por máscara quirúrxica, e logo de seguir as instrucións

do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada

por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo

Covid  do  centro  escolar  comunicarao  ao  equipo  Covid-escola  do

centro de saúde de referencia. 

No  suposto  da  aparición  dun  caso,  ou  dunha  sospeita,  de

coronavirus  nun  centro  educativo  tanto  sexa  do  alumnado,

profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo

formado  na  COVID-19  incluirá  na  aplicación  informática  a

información prevista do eventual afectado/a; os/as que teñan a 

consideración de contactos estreitos, os/as dos/das compañeiros/as

afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha

persoa  próxima  que  estea  vencellada  ao  centro  educativo.  A

aplicación  xerará  unha  alerta  no  Central  de  Seguimento  de

Contactos  (CSC)  quen  se  encargará  da  vixilancia  evolutiva  das

persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información

proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.

A  familia  dun  neno  ou  nena  con  sospeita  de  contaxio,  deberá

solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este

avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as

instrucións da Autoridade Sanitaria. 

29.  COMUNICACIÓNS  DAS  INCIDENCIAS  Á  AUTORIDADE  SANITARIA  E

EDUCATIVA.

As comunicacións de incidencias serán realizadas polos integrantes

do equipo Covid, ou polos seus suplentes/complementarios na súa

ausencia.



XESTION  DAS  PETICIÓNS  DE  SUPOSTOS  DE

VULNERABILIDADE 

30.  CANLE  DE  PETICIÓN  DAS  SOLICITUDES,  DE  COMUNICACIÓN  COA

XEFATURA TERRITORIAL E DE SOLICITUDE, DE SER O CASO DE PERSOAL

SUBSTITUTO. 

Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da

covid 19 nos centros de ensino non Universitario de Galicia para o

curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade

entregará  á  persoa  que  exerza  a  dirección  do  centro  o  anexo

debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta

documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa

ao correo do colexio : ceip.cervo@edu.xunta.gal

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada

vía  mail  á  xefatura  territorial  correspondente,  en  espera  da

resolución da mesma ou do requerimento de información.Se procede,

tramitarase  a  solicitude  de  persoal  substituto  na  aplicación

persoalcentros reflectindo no apartado observacións a casuística. 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

31.  ENTRADAS  E  SAÍDAS,  ORGANIZACIÓN  DAS  MESMAS  E  HORARIOS.

REGULACIÓN DA ENTRADA DE ACOMPAÑANTES DO ALUMNADO. 

Nas entradas, entrará priotariamente o alumnado transportado, que

irá entrando no centro por cursos, segundo indique o profesorado

de garda que estará na entrada. Baleirase un autobús de cada vez,

e  procederase  co  seguinte.  Isto  realizarase  á  chegada  dos

autobuses, aproximadamente ás 9:25 horas. Ao finalizar co alumnado

transportado, non antes das 9:35 horas, hora de entrada ao centro,



iráse chamando ao alumnado por cursos, para que vaian entrando no

recinto do centro.

Independentemente  de  se  é  transportado  ou  non,  o  alumnado  de

infantil  entrará  pola  porta  frontal  esquerda,  por  aulas,

acompañado  da  súa  titora.  O  alumnado  de  primaria  entrará  ao

pavillón polideportivo e situarase en fila, por cursos, nas marcas

que hai no chan. Unha vez estén todos os grupos, cada un deles

entrará ao centro pola porta lateral do centro acompañado da súa

titora. Nas reunións de inicio de curso insistirase ás familias a

importancia da puntualidade, dada a organización das entradas e

saídas de maneira escalonada.

32. PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA, CIRCULACIÓNS NO CENTRO EDUCATIVO,

USO DE ELEVADORES, NÚCLEOS DE ESCALEIRAS, ETCÉTERA.

As portas de entrada quedan distribuidas de maneira que a porta

principal esquerda queda reservada para o alumnado de educación

infantil.  A  porta  lateral  querda  reservada  para  o  alumnado  de

educación primaria. A porta principal dereita queda reservada para

o resto do profesorado, persoal non docente e persoal alleo ao

centro.

Dentro do centro:

Primeiro andar: a parte dereita é ra eservada para o alumnado de

4º, 5º, e 6º de primaria. Usarán este corredor para acceder á súa

aula, para ir ao baño e para ir á clase de educación musical e

lingua inglesa, Usará (este alumnado) as escaleiras dereitas, así

como o distribuidor traseiro. Ao fondo do corredor está a clase de

3º, que usará a zona esquerda e non a dereita.

A parte esquerda é a reservada para o alumnado de 5º e 6º de

educación infantil e 1º. Usarán o corredor esquerdo para acceder á

súa aula e para ir ao baño. Para acceder á clase de música usarán

o distribuidor/corredor dianteiro.

O  uso  do  elevador  queda  reservado  a  persoas  con  problemas  de



movilidade,  ou  algún  traslado  de  mercancía  que  o  requira.  O

persoal que faiga uso del usará máscara de xeito obligatorio.

33. COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA NO CENTRO

Colocarase  cartelaría  e  informativa  e  sinaléctica  tanto  nos

accesos ao centro como en corredores e aulas. Será prioritaria

respecto  doutra  cartelaría  que  puidera  colocarse.  Usarase  a

recomendada  pola  Consellería  e  tamén  de  produción  propia  do

centro. 

34.  DETERMINACIÓNS  SOBRE  A  ENTRADA  E  SAÍDA  DE  ALUMNADO

TRANSPORTADO. 

Entrada: *ver punto 31

Saídas: o alumnado transportado da ruta privada de Burela sairá

por  grupos  do  comedor,  acompañado  cada  un  deles  por  unha

colaboradora do comedor escolar e polo director do centro ou a

mestra encargada do servizo. Empezarase polo alumnado de 4º de

educación  infantil,  e  por  orde  de  idade  ata  6º  de  educación

primaria.

O  alumnado  transportado  nas  rutas  da  Consellería  sairá

diferenciado por grupos dende o patio que teña asignado cada grupo

ese  día,  acompañados  polo  director  do  centro  ou  a  mestra

encargada, e unha colaboradora con cada grupo.

35. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA. 

Cada titor/titora será o responsable do seu grupo-aula, e o resto

de  profesorado  será  o  encargado  de  colaborar  na  vixiancia  e

coordinar  os  accesos  ao  centro  e  distribución  do  alumnado  nos

espazos (pavillón ou zona frontal).



MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

36.  PREVISIÓNS  EN  RELACIÓN  CO  PROGRAMA  DE  MADRUGADORES  OU  DE

ACTIVIDADES PREVIAS AO INICIO DA XORNADA. 

Non  existe  de  momento  previsión  da  realización  de  actividades

previas ao inicio da xornada

37.  PREVISIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

FÓRA DA XORNADA LECTIVA OU POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR. 

De momento non se realizarán no centro actividades extraescolares

posteriores ao servizo de comedor. Se nalgún momento do curso se

iniciaran, variarase este punto.

38. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR.

As reunións de Consello Escolar realizaranse sempre sexa posible

de xeito telemático a través da aplicación CISCO WEBEX.

As  asambleas  da  Anpa  realizaranse  como  norma  xeral  por

videoconferencia. 

As  reunións  coa  directiva  da  Anpa  poderán  realizarse  de  xeito

presencial no centro, garantindo sempre a distancia de seguridade,

e previa cita.

39.  PREVISIÓN  DE  REALIZACIÓN  DE  TITORÍAS  E  COMUNICACIÓNS  COAS

FAMILIAS. 

As titorías realizaranse como norma xeral de xeito telemático ou

telefónico. Se existira unha gran dificultade para realizar unha



titoría  puntual  deste  xeito,  valorarase  a  posibilidade  de

realizala  de  maneira  presencial  adpotando  todas  as  medidas

necesarias de seguridade.

As comunicacións coas familias realizaranse maiormente a través da

aplicación AbalarMóbil. Asimesmo cada titora ou titor pode usar

outros  mecanismos  como  o  correo  electrónico,  ou  aplicativos  de

mensaxería.

40. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS.

 

Non  se  realizarán  por  norma  xeral  eventos  ou  celebracións  con

grande  afluencia  de  persoas.  No  caso  de  ter  que  realizarse

cumpriranse estritamente as medidas de prevención (uso obrigatorio

de máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se

permita  manter  a  distancia  de  seguridade  de  1,5  metros  entre

persoas. 

En  calquera  caso,  evitaranse  aquelas  actividades  no  centro

educativo que supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos

de convivencia ou clases, así como as que esixan unha especial

proximidade. 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

41. ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS VEHÍCULOS NO

CENTRO  EDUCATIVO,  ESTABLECEMENTO  DUN  ESPAZO  DE  ESPERA  PARA  O

ALUMNADO TRANSPORTADO. CRITERIOS DE SER O CASO DE PRIORIZACIÓN DO

ALUMNADO PARA O USO DO TRANSPORTE. 

Priorizarase  nas  entradas  ao  centro  o  alumnado  transportado.  O

transporte escolar chegará á zona exterior da cancela do centro,

zona señalizada para o uso do autobús. O alumnado irá baixando do

autobús  e  entrando  no  centro  por  cursos,  segundo  indique  o



profesorado de garda que estará na entrada. Baleirarase un autobús

de cada vez, e procederase co seguinte. Isto realizarase á chegada

dos autobuses, aproximadamente ás 9:25 horas. Cada curso esperará

na  zona  que  ten  asignadada:  alumnado  de  primaria  no  pavillón

polideportivo, nas marcas de cada curso, e alumnado de infantil na

zona da fachada frontal do centro e hall interior (punto lector).

O alumnado de 4º de educación infantil esperará na súa aula, pola

cercanía á porta principal.

Respecto á entrada de vehículos no centro, farase só en caso de

necesidade  para  recoller  material  por  parte  do  Concello  ou

situacións  similares,  sempre  coa  supervisión  do  conserxe  e  coa

certeza de garantir a seguridade do alumnado.

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

42.  USO  DE  COMEDOR.  DETERMINACIÓN  DOS  LUGARES  OCUPADOS  POLOS

COMENSAIS. 

Establecese unha única quenda  (14:35 horas) para o uso por parte

do alumnado do comedor escolar. O alumnado distribúese tendo en

conta  os  grupos  de  convivencia  estable,  e  cada  cadeira  está

marcada  cunha  etiqueta  co  nome  de  cada  membro  do  alumnado.  O

persoal  colaborador  fai  uso  do  servizo  antes  da  entrada  do

alumnado (13:30 horas aproximadamente)

43. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR. 

O persoal colaborador será o que figura na aplicación COMEDORES, e

está  composto  por  sete  membros  da  comunidade  educativa  que  se

prestan a realizar esta labor de maneira altruista. Organízanse

quendas de seis persoas en cada servizo diario.

44. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL DE COCIÑA E A LIMPEZA DA MESMA. 



O  persoal  de  cociña  está  composto  por  unha  cociñeira  e  unha

axudante de cociña. É este persoal quen se ocupa da limpeza da

cociña.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

45.  PREVISIÓNS  NOUTROS  ESPAZOS  DO  CENTRO  TALES  COMO  AULAS

ESPECIAIS (MÚSICA, INGLÉS...) XIMNASIOS OU OUTROS ESPAZO DE USO

EDUCATIVO. 

Nas aulas específicas de especialidades seguirase a mesma norma

que nas aulas ordinarias, e a colocación do alumnado en pupitres

rexirase  pola  prioridade  de  manter  a  máxima  distancia  posible

entre o alumnado. Na aula de música non se instalarán de momento

pupitres, só cadeiras. O ximnasio non se usará como norma xeral.A

materia  de  lingua  extranxeira  está  a  impartirse  nas  aulas

ordinarias de cada grupo e non na da especialidade, por ser esta

dun tamaño máis reducido.

46. DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

*Ver Protocolo de Ed. Física 

47. CAMBIOS DE AULA OU A VISITA A ESPAZOS DE USO EDUCATIVO.

Cada  curso  deberá  usar  nos  traslados  ás  aulas  non  xeráis

(educación musical, lingua inglesa, espazos para educación física

e biblioteca) as escaleiras e corredores que ten asignados para o

resto de traslados, atendendo en calquera caso ás indicacións do

profesorado que os acompañe, por se algunha circunstancia especial

puidera obrigar a modificar puntualmente a ruta.



48. USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

*Ver Protocolo Biblioteca Escolar

49. XESTIÓN DOS ASEOS  

Cada clase terá un baño asignado en exclusiva. A maiores estára o

baño do profesorado, que será o que use calquera persoa adulta que

puidera ter acudido ao centro, o baño do vestuario da cociña, e os

baños da planta baixa (zona comedor).

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

50/51. ESPAZOS E HORAS DE RECREO 

Cada grupo de convivencia estable terá asignada unha zona exterior

e  unha  alternativa  cuberta  en  función  da  climatoloxía,  que

cambiarán semanalmente. Durante o mes de setembro non realizaremos

rotación  semanal.  Os  espazos  a  usar,  tanto  cubertos  como

descubertos son:

Lateral do pavillón polideportivo (zona norte)

Zona Invernadoiro

Zona de bancos

Zona plataneiro (Pepe)

Zona Xadrez

Pavillón polideportivo (divido en 4 sectores, no momento que a

biblioteca comece a funcionar só será necesario dividilo en dous

sectores)



Biblioteca escolar

Distribuidor traseiro ( galiñeiro)

Punto lector

Patio interior (circuito)

Ximnasio

O alumnado de infantil e 1º e 2º de primaria merenda na aula e tén

dispoñible o seu espazo semanal entre as 12:00 e as 13:30 horas,

de maneira que cada grupo establece nesa hora e media, trinta

minutos de recreo, e a posibilidade de ter unha sesión lectiva.

O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria merendan no súa media

hora  de  descanso,  e  no  espazo  que  teñan  asignado.  Báixase

escalonadamente, de cinco en cinco minutos, empezando os primeiros

ás 11:05 horas e rematando os últimos ás 11:50 horas.

O  profesorado  encargado  da  vixiancia  será  sempre  o  profesorado

titor de cada grupo.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN

INFANTIL  E  DOS  DOUS  PRIMEIROS  CURSOS  DE

PRIMARIA 

52.METODOLOXÍA  NA  AULA,  USO  DE  BAÑOS,  TRABALLO  EN  RECANTOS,

ETCÉTERA.

O alumnado de educación infantil tén baño incluido na aula. Éste

usarase de un en un, e procederase á súa limpeza e desinfección,

como mínimo dúas veces durante a mañá.

A situación na aula e o traballo de clase virá determinado polos

grupos colaborativos conformados, que serán os que poderán ter un

contacto máis estreito para determinadas tarefas chegado o caso. O



material  será  de  uso  individual  cando  se  trate  de  xogos

manipulativos ou similares. Se nalgún caso houbera a necesidade de

que se comparta certo material entre grupos non colaborativos,será

necesario proceder á súa desinfección previa ao uso por cada un

deles.

53. TEMPO DE RECREO E MERENDA. 

O alumnado de infantil, e 1º e 2º de primaria realizarán por norma

xeral a merenda dentro da aula. No caso de infantil, en espazos

diferenciados dacordo aos grupos colaborativos, e no caso de 1º e

2º, sentados nos pupitres individuais.

O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria realizará a merenda de

media mañá no exterior, na zona de descanso que teña asignada.

No patios de xogo tanto de infantil como de primaria non existirá,

de momento material de xogo susceptible de ser compartido.

O mobiliario de xogo do patio de infantil non estará de momento

dispoñible para o seu uso. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

54.  EMPREGO  DE  EQUIPAMENTO  (USO  E  HIXIENE  DOS  ELEMENTOS  E

FERRAMENTAS QUE POIDAN SER UTILIZADAS POR VARIOS/AS ALUMNOS/AS)

Armario informático móbil: o material informático do armario móbil

(para 3º e 4º) será de uso individual. No caso de ser preciso

tocarlle por alguén que non sexa o seu usuario habitual, será

necesario  facelo  previa  desinfección  das  mans,  e  proceder  á

desinfección do elementos que se tocaron despois do seu uso. 

Equipamento EdixGal: cada membro do alumnado de 5º e 6º será o

único/a usuario/a de cada un dos equipos. No caso de ser preciso



tocarlle por alguén que non sexa o seu usuario habitual, será

necesario  facelo  previa  desinfección  das  mans,  e  proceder  á

desinfección do elementos que se tocaron despois do seu uso. Non

se  usará  o  armario  de  carga  das  clases  Abalar,  máis  que  para

albergar os equipos de reposto.

En calquera caso insistirase ao alumnado na necesidade de manter

unha correcta hixiene de mans previa á utilización de calquera

dispositivo,  e  na  importancia  da  desinfección  dos  elementos

palpalbles.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

55. MEDIDAS ESPECÍFICA PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA E AUDICIÓN E LINGUAXE

CON ALUMNADO CON NEE. 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar

con alumnado con NEAE, adoptamos as seguintes medidas: 

Emprego de máscara como norma xeral. 

Debido ao traballo específico que se realiza, as aulas de PT e AL

contarán  con  mamparas  de  protección  que  serán  empregadas  cando

sexa necesario. Se non fora posible o emprego da mampara para

algunha  tarefa  en  concreto,  usarase  no  seu  defecto  pantalla

protectora.

Despois  de  cada  sesión  con  presencia  de  alumnado  nestas  aulas

realizarase  unha  ventilación  e  unha  limpeza/desinfección  dos

elementos empregados. O departamento de orientación colaborará co

equipo  Covid  na  identificación  das  necesidades  de  protección  e

hixiene que este alumnado precisa para a súa atención chegado o

caso



56. TAREFAS E MEDIDAS PARA O  PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE EN

RELACIÓN CO ALUMNADO. 

As medidas de prevención para o persoal docente e non docente

serás as propias que aconsellan as autoridades sanitarias: emprego

de  máscara  continuo,  hixiene  exhaustiva  de  mans  e  manter  a

distancia co resto de persoas. No caso de ser necesario o contacto

por  calquera  motivo  poderá  ser  aconsellable  o  uso  de  luvas

protectoras.  Cada  membro  do  profesorado  asegurarase  de  manter

ventilado o espazo no que estea a realizar a actividade docente, e

de proceder á desinfección dos elementos que corresponda de ser o

caso.  Estas medidas serán obxecto de seguimento continuo para a

súa adaptación á circunstancia.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

57. REUNIÓNS DE PROFESORADO, USO DA SALA DE XUNTANZAS.

As reunións do profesorado realizaranse como norma xeral de xeito

telemático  a  través  da  aplicación  Cisco  Webex  Meetings.

Puntualmente poderá haber algunha xuntanza de poucos membros do

profesorado se a circunstacia o require e a situación sanitaria o

permite. 

O uso da sala de xuntanzas do profesorado queda limitado a un

aforo  máximo  de  sete  persoas.  Cada  usuario/a  da  sala  será

responsable de desinfectar os obxectos dos que fixo uso incluindo

fotocopiadora,  cizalla,  plastificadora,  ordenador,  cafeteira  ou

máquina de café. 



58. REUNIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS DO CENTRO.

Como  norma  xeral,  tanto  o  Claustro  como  o  Consello  Escolar

reuniranse de xeito telemático a través da ferramenta Cisco Webex

Meetings. Se nalgún momento do curso variara a situación sanitaria

ou as normas de seguridade derivadas da mesma, revisarase este

punto.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

59. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EN SAÚDE.

Contemplarase nos programas formativos do centro a educación en

saúde,  e  de  xeito  particular  ao  respecto  da  prevención  e

protección fronte ao Covid19. Detallarase máis este punto segundo

se concrete o plan durante o curso.

60.  DIFUSIÓN  DA  INFORMACIÓN  DAS  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  E  A

DISTRIBUCIÓN DAS MEDIDAS E COMUNICACIÓNS QUE REALICE A CONSELLERÍA

DE SANIDADE E A DE EDUCACIÓN. 

Usaranse  as  canles  comúns  para  a  difusión  da  información

importante  que  nos  transmitan  as  autoridades  sanitarias  e

educativas, isto é:: AbalarMóbil, páxina web do centro, e outras

canles  que  puideran  ser  apropiadas  segundo  a  circunstancia.

Facilitarase  asimesmo  o  acceso  a  charlas  ou  formacións  de

interese.

61. PROFESORADO ENCARGADO DE COORDINAR A IMPLANTACIÓN DAS AULAS

VIRTUAIS,  A  COMUNICACIÓN  COAS  PERSOAS  ASESORAS  DE  ABALAR  OU

EDIXGAL E COA UAC. 



María Luz Rodríguez Costa, como coordinadoa TIC/Abalar-Edixgal

Manuel Raúl Martínez Herrero, como director.

Cristina Rodríguez Novo, como secretaria.

Raquel Casas Rodríguez, como xefa de estudos.

62. INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO  E ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA

COVID-19.

Realizarase  unha  primeira  reunión  de  profesorado  na  que  se

informará das novas medidas organizativas, e na que se determinará

ademais o período de adaptación de 4º de ducación infantil, as

datas  das  sesións  de  avaliación,  as  datas  de  reunións  coas

familias. Realizaranse nos primeiros días as reunións informativas

coas  familias,  e  informarase  a  través  da  páxina  web  e  da

aplicación  AbalarMóbil  daquelas  circunstancias  que  sexan

necesarias.

63. O “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19” É UN

DOCUMENTO PÚBLICO DO CENTRO QUE ESTARÁ A DISPOSICIÓN

DAS AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS E PODERÁ SER

CONSULTADO  POR  CALQUERA  MEMBRO  DA  COMUNIDADE

EDUCATIVA. SERÁ OBXECTO DE DIFUSIÓN NA PAXINA WEB DO

CENTRO  E  POR  AQUELAS  CANLES  QUE  O  CENTRO  CONSIDERE

OPORTUNAS. 


