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ANEXO V: “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

NO CURSO 2021-2022”  

 

 

1. Datos do centro 

 

 

Código   Denominación 

36008878 CEIP PLURILINGÜE CRUCEIRO 

 

Enderezo C.P. 

R/ REVEL S/N 36990 

Localidade Concello Provincia 

VILALONGA SANXENXO PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

886151687 ceip.cruceiro@edu.xunta.es 

Páxina web 

www.edu.xunta.gal/centros/ceipcruceiro 
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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) 

886151687 

Membro 1  José Ricardo Rodríguez Rodríguez Cargo Director 

Tarefas asignadas 

 Coordinación equipo COVID 
 Interlocución coa administración. 
 Nomear membros do equipo COVID. 
 Xestionar a adquisición de material de protección necesario 

 
 

Membro 2 Irene Rial González Cargo Xefa de estudos 

Tarefas asignadas 

 Velar polo cumprimento do protocolo COVID 
 
 
 

Membro 3 José Ramón Miguéns Calvo Cargo Secretario 

Tarefas asignadas 

 Velar polo cumprimento do protocolo COVID 
 
 
 

 

3. Centro de saúde de referencia 

 

Centro  Centro de saúde de Vilalonga Teléfono 986745767 

Contacto Dra. Isabel Gomis 

 

4. Espazo de illamento  

 

LOCAL ANPA 
Elementos de protección: 
-Solución hidroalcohólica. 
-Papeleira con pedal. 
-Panos desbotables. 
-Mascarillas. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

 

ANEXO I  

  

 

6. Cadro de persoal do centro educativo   
 

Mestres de educación, infantil, primaria e especialistas 19 
 

Mestra de relixión compartida con  outro centro 1 
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7. Determinación dos grupos estables de convivencia  

 

 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula 1,2 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

 

 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula 3,4 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula 5,6 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula 1,2 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula 3,4 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula 5 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula 11 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 5 

 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula 12 Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 6 

 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula 7 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula 10 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula 9 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 5 
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8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia  

 

Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar cando non 
estean na súa aula.  
 
-Dentro da aula distancia física de 1.5 m sempre e cando o tamaño da aula o permita. 
-En educación infantil poderanse facer subgrupos de ata un máximo de 5 alumnos, preferiblemente 
sempre os mesmos, cun distanciamento de 1.5 metros entre subgrupos. 
-Retirarase o mobiliario non indispensable. 
- No caso de compartir algún material deberase desinfectar para volver ser usado. 
-No momento de entrada na aula dedicarase un momento á desinfección da mesa. 
-En cada entrada e saída na aula desinfectaranse as mans. 
 

 

 

 

9. Canle de comunicación  

 

Poderán comunicarse co equipo COVID nos seguintes números de teléfono 
886151687 (Centro) 
ceip.cruceiro@edu.xunta.es 
 

 

10. Rexistro de ausencias  

 

Cubrir en XADE o parte de faltas de mestres e alumnado. 
Habilitarase un rexistro de ausencias específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía 
compatible coa covid19. 

 

11. Comunicación de incidencias  

 

No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus, tanto do alumnado,profesorado 
ou pesoal do centro, a persoa coordinadora do equipo COVID contactará coa xefatura territorial de 
sanidade para comunicarllo. (986885860) 
 

 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres  

 

A distribución dos pupitres vai ser diferente dependendo das dimensións das aulas. 
Sempre se intentará gardar a maior distancia posible que permita a aula e o número de alumnos. 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  
 

Especificado no punto 7 

 

 

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

avaliación  

 
Entre cada sesión con presenza de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación  e unha 
desinfección dos elementos empregados. 
 

 

 

15. Titorías coas familias  

 

No caso de titorías presenciais levaranse a cabo baixo cita previa co titor e cumprindo as normas de 
hixiene e desinfección básicas. 

 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro  

 

Chamarán ao teléfono do colexio para  concertar día e hora de visita. (886151689) 

 

 

17. Uso da máscara no centro 

 

A norma xeral é o uso de máscara no centro para todo o alumnado, persoal docente e non docente. 
En infantil serase flexible en función das necesidades do alumnado. 
Todo o alumnado deberá traer unha máscara de reposto por se é necesario cambiala. 
 

 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 

O plan difundirase a través da web do centro e pasará a formar parte da documentación existente. 

 

 

 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

 

Persoal de limpeza de mañá 
-Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado (conserxe) 
-Limpeza/desinfección dos baños ao longo da xornada lectiva. 
-Limpeza de pasamáns e outro mobiliario de uso común. 
Persoal de limpeza das tardes 
-Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 
-Limpeza e desinfección dos despachos. 
-Limpeza e desinfección da sala de mestres. 
-Ventilación de todo o centro. 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza  

 

Persoal de mañá 
Persoal 1 10-13horas 
 
Persoal de tarde 
Persoal 1  14:00-18:00 
Persoal 2  15:00-19:00 
Persoal 3  15:00-19:00 
Persoal 4   15:00-19:00 
Persoal 5   15:00-19:00 
 

 

 

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

 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo este 
labor, como son as luvas e a máscara. 

 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 

Anexo II 
 

 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas  

 

Anexo III  
A primeira ventilación da mañá será realizada pola conserxe antes da entrada do alumnado. 
O resto de ventilacións da mañá realizaraas o profesorado de cada curso antes do cambio de clase. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal) para 
desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras, etc) 
Haberá ademais nas aulas unha papeleira para papel e outra para plásticos. 

 

 

Id. Material de protección 

 

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

 

O secretario do centro será o encargado de inventariar todo o material de protección que dispón o 
centro. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 

O director do centro  xunto co resto de directores dos CEIPS E IES do concello,  na xunta de directores 
do concello de Sanxenxo, acordaron pedir orzamento a diferentes proveedores para así facer unha 
compra a mellor prezo. 
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27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

 

En cada aula do centro, nos baños ,nas entradas e na sala de mestres  haberá un dispensador de xel 
para desinfección de mans. 
En cada aula do centro, despachos e sala de mestres haberá un difusor de produto de limpeza e 
desinfección para usar cando sexa necesario. 
A conserxe do centro será a encargada da reposición destes produtos. 
Haberá máscaras hixiénicas para facilitarllas a todo aquel que as precise. 
Entregarase por parte do centro un xogo de 5 máscaras reutilizables para todo o alumnado e persoal 
docente e conserxe. 

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas  

 

-Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID 19. 
-Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas 
compatibles con COVID, levarase a un espazo separado, colocaráselle unha máscara cirúrxica, e 
contactarase coa familia. 
-Débese chamar ao centro de saúde de atención primaria de referencia. 
-En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultades respiratorias chamar ao 061. 
-No suposto de aparición dun caso ou dunha sospeita a persoa coordinadora COVID contactará coa 
Xefatura territorial de Sanidade para comunicarllo. 
-A familia dun neno/a con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 
pediatra. 
-A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 
protocolo relativas ao ensino a distancia.  
Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro, realizarase un proceso de 
reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva recollido no PLAN DE CONTINXENCIA. 

 

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

O responsable de comunicar as incidencias á autoridade sanitaria e educativa será o director do centro 
ou calquera dos outros dous membros do equipo COVID, na súa ausencia. 

 

 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes  

 

A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa 
solicitude á dirección do centro educativo. 
A dirección do centro emitirá por cada solicitante un informe no que se indiquen as tarefas e 
condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección existentes. 
A dirección do centro remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peticións de 
valoración da sensibilidade do traballador e do posto, xunto cos informes emitidos, a Inspección Médica 
Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación. 
Mentres se tramita o informe da Inspección Médica o traballador/a terá a obriga de acudir 
presencialmente ao Centro. 
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Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas  
 

Entradas 

Todo o alumnado accede ao Centro polo portalón principal. 
Infantil accede ás aulas pola zona do patio de infantil. 
1º,2º,4ºA e 4ºB de primaria fan fila no hall da entrada principal ao cole. Suben ás aulas polas primeiras 
escaleiras. 
3º, 5º, 6ºA e 6º B de primaria fan fila no patio cuberto grande de abaixo. Suben ao hall principal e 
acceden ás aulas polas segundas escaleiras. 
  
O alumnado de educación infantil poderá vir acompañado dun só familiar ata a entrada da súa aula. 
 
O alumnado de primaria non poderá acceder ao Centro acompañado de ninguén. 
 
 
Alumnado transportado 
Colocarase na zona correspondente ao seu curso. 
 

 
Saídas 

O alumnado de educación infantil sairá ás 13:45 horas. 
O alumnado de educación primaria sairá ás 13:50 horas pola porta principal, onde estarán agardando 
as familias evitando as aglomeracións. 
O alumnado de infantil será recollido na porta da súa aula por un só familiar. 
O alumnado de primaria poderá ser recollido por un só familiar que poderá acceder ata o hall exterior 
principal. 
O alumnado transportado agardará para sair do centro no hall exterior principal, xunto ás fiestras de 
administración, onde estarán as coidadoras esperando. 
 
 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

 

As entradas e saídas ao colexio están especificadas no punto anterior. 
Para os desprazamentos polos corredores irase sempre pola banda dereita. 
Para os desprazamentos autorizados ás aulas de música e E.F. o/a mestre/a que inicia clase vai buscar 
ao alumnado para acompañalo polos corredores. Para a volta á clase será o mestre da sesión seguinte 
o responsable de ir buscar ao grupo de alumnos. 
 

 

 

 

33. Cartelería e sinaléctica  

 

Colocarase por todo o centro carteis informativos de prevención e medidas de seguridade. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 

Especificado no punto 31 
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35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia   

Entradas (Garda de transporte) 
Luns a venres 4 mestres/as 
Unha mestra vixiará a zona de infantil, unha a porta principal e dúas no patio cuberto. 
No caso de choiva unha das mestras de garda do patio cuberto pasará á zona de infantil. 
Recreos 
Primeira quenda 4 + 5 (momento lector) 
Segunda quenda 3+ 6 (momento lector) 

 

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) 

Acompáñase protocolo de plan madruga como anexo 

 

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) 

Protocolo elaborado pola ANPA. 

 

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

 

As reunións do Consello Escolar faranse na sala de mestres 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 

As reunións de principio de curso faranse na tarde do 28 de setembro segundo o horario seguinte e 
serán nas respectivas aulas de titoría:  
4 anos                                 Porta principal                              15:30 
1º de primaria                      Porta principal (1ª escaleira)        15:30 
3º de primaria                      Porta principal (2ª escaleira)        15:30 
5 anos                                 Porta principal                               15:40 
2º de primaria                     Porta principal (1ª escaleira)          15:40 
5º de primaria                     Porta principal (2ª escaleira)          15:40 
4º A de primaria                 Porta principal (1ª escaleira)          15:50 
6º A de primaria                  Porta principal (2ª escaleira)         15:50 
4º B de primaria                  Porta principal (1ª escaleira)          16:00 
6º B de primaria                 Porta principal (2ª escaleira)           16:00 
 
 

 

 

 

 

40. Normas para a realización de eventos 

 

Como norma xeral quedan suspendidos os eventos, celebracións e saídas que impliquen 
aglomeracións de alumnado e profesorado. 
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Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas  

 

Recollidas no punto 31 

 

 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado  

 

Adxúntase protocolo de comedor 

 

43. Persoal colaborador  

 

Adxúntase protocolo de comedor 

 

44. Persoal de cociña  

Non hai persoal de cociña 

 

 

 

 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  
 

O ximnasio e a aula de música terán a mesma dotación que as aulas convencionais (dispensadores de 
xel, papeleiras de pedal e panos desbotables) que permitan realizar as rutinas de limpeza. 
Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 
ventilación. 
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46. Educación física  

Medidas xerais de limpeza: 
-Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) ou calquera dos desinfectantes con 
actividade virucida que se atopan no mercado e debidamente autorizados. 
-Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma diaria e 
durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. 
-Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e calquera 
outro material desbotable. 
 
Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 
-Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara. 
-Sempre que sexa posible, os alumnos, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de 
seguridade. 
-Utilizar panos desbotables. 
-Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrise a boca e o nariz co cóbado 
flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou estornudar. 
-Lavado frecuente das mans con xel hidroalcólico. 
 
Medidas organizativas: 
-Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non fora 
posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte dos 
axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes. 

 

 

 

47. Cambio de aula  

Ao  longo deste curso só se contemplan catro situacións nas que son necesarios os cambios de aula: 
-Para ir á aula de música. 
-Para ir ao ximnasio. 
-Para ir á biblioteca. 
-Asistencia a PT/AL (Serán recollidos nas aulas polo mestre especialista) 
Cando un grupo de alumnos deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de 1,5 
m, desprazándose pola dereita. 
O alumnado esperará na súa aula a que o especialista os veña buscar. 

 

 

 

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

protocolo) 

A biblioteca será usada polas mañás polas titorías. 
Non se abrirá nos recreos. 
Permanecerá aberta polas tardes cun aforo máximo de 16 persoas. 
Despois do uso de materiais compartidos (ordenadores) deberán ser desinfectados polo alumnado que 
os empregou. 

 

 

49. Aseos  

 

-O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 
-Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 
-Ao entrar e sair dos aseos desinfectaranse as mans. 
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Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos  

 

Espazos 
Primeira quenda 
Patio exterior de primaria dividido en catro zonas. 
Patio de infantil dividido en dúas zonas. 
Grupos que pertencen á primeira quenda: 3 anos, 5 anos, 1º,2º, 4ºA, 4ºB. 
Segunda quenda 
Mesmos espazos. 
Grupos que pertencen á segunda quenda: 4 anos, 3º, 5º, 6ºA ,6ºB 
Horario  primeira quenda 11:20-11:45 
Horario segunda quenda 11:45-12:10 
O horario de merenda será ás 11:20 cando soe o timbre para o recreo. 
 

 

51. Profesorado de vixilancia  

PRIMEIRA QUENDA  4 PROFESORES NO PATIO E 5 NAS AULAS (LECTURA) 
SEGUNDA QUENDA 3 PROFESORES NO PATIO E 6 NAS AULAS (LECTURA) 

 

 

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) 

-Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene 
e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo 
lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidro alcohólico en idades temperás pode supor o 
risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben 
de ser accesibles sen supervisión. 
-Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. 
-Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, 
garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes materiais 
non serán de moitas pezas serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que 
non sexan estritamente necesarios. 
-Nos recreos débese reforzar a vixilancia. 
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53. Actividades e merenda  
 

A merenda levarase a cabo na aula no horario estipulado. 
 
 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento  
 

Todas as aulas que dispoñan de ordenadores para uso do alumnado deberán desinfectalos despois do 
seu uso. 
O ordenador do mestre tamén deberá ser desinfectado despois de cada sesión para o seu posterior 
uso por outro mestre. 

 

 

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) 

 
-  Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 

dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder 

facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser 

o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia 

estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as 

interaccións dos grupos. 

 

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de 

que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia 

de seguridade. 

 

- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 

entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos 

momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou 

tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao 

desenvolvemento da súa autonomía. 

 

- Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de 

prevención de risco. 

 

- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

 

- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten 
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escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

 

 

 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento  
 

No noso centro ningún alumno/a precisa de coidador/ora. 
O punto 14 recolle as medidas respecto ás aulas de PT e AL. 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas  
 

REUNIÓNS 
-Reunións xerais, claustros e xuntanzas de todo o profesorado faranse na sala de mestras. 
-As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de mestres ou biblioteca. 
-Para as reunións de equipos de nivel ou de ciclo empregarase unha das aulas de nivel. 
 
SALA DE MESTRES 
-Prestarase especial atención á ventilación. 
-Haberá dispensador de xel e panos desbotables. 
-Cando se use un ordenador da sala deberá ser desinfectado polo usuario/a. 
 
 

 

58. Órganos colexiados  
 

As reunións do consello escolar faranse na sala de mestras. 

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde  
 

-Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 
á covid-19. 
- Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 

Educación e Sanidade. 
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60. Difusión das medidas de prevención e protección  
 

-Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do colexio para 
a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas 
Consellerías de Educación e Sanidade. 
 
- Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese.  

 

 

 

 

 

 

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—)   

A coordinadora  Edixgal máis o equipo directivo son os encargados de levar a cabo este cometido. 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”  
 

-O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para 
que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recollerá as datas 
das reunións coas familias e o horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para 
poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos neste plan. 
 

 

63. Difusión do plan  

O Plan de adaptación á situación COVID-19 será publicado na web do colexio e estará impreso na 
dirección do colexio para consulta de todo aquel que o precise. 

 


