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                        “PLAN DE ADAPTACIÓN Á  SITUACIÓN  COVID 19”
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1. Datos do centro

Código  Denominación

15001847 Ceip Plurilingüe de Pedrouzos

Enderezo C.P.

Paseo  de Pedrouzos, S/N 15865

Localidade Concello Provincia

Brión Brión A Coruña

Teléfono Correo electrónico

881 866078 ceip.pedrouzos@edu.xunta.gal

Páxina web

  http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdepedrouzos/
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 EQUIPO COVID
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MEMBROS DO PROTOCOLO COVID

EQUIPO COVID CENTRO

Membro 1 Xoan Cabo Pérez Director

Suplente Amelia Martínez Ríos Xefa de estudos

Tarefas
asignadas

• Nomear membros e suplentes no equipo COVID
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Coordinación do equipo covid.
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
• Comunicación de casos

Membro 2 Sandra Mosquera Sixto Coordinadora Ed. Infantil

Suplente Mónica Viqueira Antelo Mestra Ed.Infantil

Tarefas
asignadas

• Recoller as propostas do equipo de educación infantil.
• Difundir a información ao ciclo de infantil e ás familias
Asistir á formación para os equipos COVID.

 Coordinar as actividades de coordinación e seguimento das accións COVID en

educación infantil.
 Coñecer o protocolo COVID do centro, e axudar no seu desenvolvemento.

Membro 3 Ana Isabel García Cajuso Coordinador/a Ed.Primaria

Suplente María del Pilar García Codesido Mestra/e Ed.Primaria

Tarefas

asignadas

• Recoller as propostas do equipo de educación primaria.
• Difundir a información nas aulas de  primaria e ás familias.
 Asistir á formación dos equipos COVID.

 Coordinar as actividades de coordinación e seguimento das accións COVID en

educación primaria.
 Coñecer o protocolo COVID do centro, e axudar no seu desenvolvemento.

CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA

 Centro de saúde de Brión. Teléfono 981887701

ESPAZO DE ILLAMENTO

O  centro  conta  con  dúas  aulas  de  illamento  para  o  alumnado  que  presente  sintomatoloxía
compatible co COVID. Unha aula situada en educación infantil  ao carón da aula da fotocopiadora e outra
no edificio de  primaria situada na entrada do ximnasio. Ambas as dúas contan con ventilación e co

EQUIPO COVID
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material  requerido  no  protocolo  da  xunta  (xel  hidroalcohólico,  luvas,  máscaras,  panos  desbotables,
termómetro, papeleira de pedal e líquido desinfectante) e un listado cos números de teléfono necesarios
para contactar coa administración, familias e centros de saúde. Ver anexo1

NÚMEROS DE ALUMNOS E ALUMNAS POR NIVEL E ETAPA

EDUCACIÓN INFANTIL 4º INFANTIL A 12

4º INFANTIL B 12

5º INFANTIL A 16

5º INFANTIL B 15

6º INFANTIL A 21

6º INFANTIL B 21

EDUCACIÓN PRIMARIA 1ºA 19

1ºB 19

1ºC 18

1ºD 20

2ºA 22

2ºB 19

2ºC 22

3ºA 20

3ºB 19

3ºC 19

3ºD 20

DATOS CENTRO EDUCATIVO
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4ºA 20

4ºB 20

4ºC 20

4ºD 21

5ºA 24

5ºB 23

5ºC 23

6ºA 24

6ºB 24

6ºC 23

Cadro de persoal do centro educativo

Ed. Infantil 8
Ed. Primaria 21
Mestras/es especialistas 16
Orientación 1
Persoal non docente 13
Total 59

DETERMINACIÓN DOS GRUPO ESTABLES DE CONVIVENCIA
O número de profesorado asignado será sen ter en conta as mestras de pedagoxía terapéutica e audición e
linguaxe.

ETAPA INFANTIL

AULA 4ºINFANTIL A N.º de alumnado asignado 12 N.º profesorado asignado 6

ETAPA INFANTIL

AULA 4ºINFANTIL B N.º de alumnado asignado 12 N.º profesorado asignado 6
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ETAPA INFANTIL

AULA 5ºINFANTIL A N.º de alumnado asignado 16 N.º profesorado asignado 6

ETAPA INFANTIL

AULA 5ºINFANTIL B N.º de alumnado asignado 15 N.º profesorado asignado 6

ETAPA INFANTIL

AULA 6ºINFANTIL A N.º de alumnado asignado 21 N.º profesorado asignado 6

ETAPA INFANTIL

AULA 6ºINFANTIL B N.º de alumnado asignado 21 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 1º PRIMARIA A N.º de alumnado asignado 20 N.º profesorado asignado 7

ETAPA PRIMARIA

AULA 1º PRIMARIA B N.º de alumnado asignado 19 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 1º PRIMARIA C N.º de alumnado asignado 18 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 1º PRIMARIA D N.º de alumnado asignado 20 N.º profesorado asignado 7

ETAPA PRIMARIA

AULA 2º PRIMARIA A N.º de alumnado asignado 22 N.º profesorado asignado 5
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ETAPA PRIMARIA

AULA 2º PRIMARIA B N.º de alumnado asignado 19 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 2º PRIMARIA C N.º de alumnado asignado 22 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 3ºPRIMARIA A N.º de alumnado asignado 20 N.º profesorado asignado 5

ETAPA PRIMARIA

AULA 3º PRIMARIA B N.º de alumnado asignado 20 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 3º PRIMARIA C N.º de alumnado asignado 19 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 3º PRIMARIA D N.º de alumnado asignado 20 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 4º PRIMARIA A N.º de alumnado asignado 20 N.º profesorado asignado 5

ETAPA PRIMARIA

AULA 4º PRIMARIA B N.º de alumnado asignado 20 N.º profesorado asignado 6
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ETAPA PRIMARIA

AULA 4º PRIMARIA C N.º de alumnado asignado 20 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 4º PRIMARIA D N.º de alumnado asignado 19 N.º profesorado asignado 5

ETAPA PRIMARIA

AULA 5º PRIMARIA A N.º de alumnado asignado 24 N.º profesorado asignado 5

ETAPA PRIMARIA

AULA 5º PRIMARIA B N.º de alumnado asignado 23 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 5º PRIMARIA C N.º de alumnado asignado 23 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 6ºPRIMARIA  A N.º de alumnado asignado 24 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 6ºPRIMARIA B N.º de alumnado asignado 24 N.º profesorado asignado 6

ETAPA PRIMARIA

AULA 6º PRIMARIA C N.º de alumnado asignado 23 N.º profesorado asignado 6
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE.

O centro educativo organizarase por grupo estables de convivencia. 
Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades do centro

escolar.
A distancia a manter entre os postos escolares será a máxima que permita cada dependencia.
O uso  da  máscara  será  obrigatorio  durante  toda  a  xornada  lectiva  para  todo  o  alumnado  de

Educación Primaria
En Educación Infantil, o uso da máscara será altamente recomendable nos desprazamentos dentro

da escola así como na entrada e saída ao recinto escolar.
Para a exención do uso da máscara en primaria, ésta deberá ser acreditada por un informe médico

do pediatra ou dun facultativo.
O alumnado e o profesorado, cando entren nunha aula, deben hixienizar as mans co hidroxel que

hai en cada unha delas.
En cada aula de infantil e primaria, contaremos cun plano da situación de cada alumno/a.

EDUCACIÓN INFANTIL
 O acceso á aula  con máscara  é recomendable nos desprazamentos a outras dependencias (aula

psicomotricidade, …)
 Ao entrar colocará as prendas e a mochila nos casilleiros correspondentes situados nos corredores

e posteriormente hixienizan as mans para entrar na aula.
 Terán unha bolsa co seu  nome para gardar a máscara cando non sexa necesario o seu uso, cun

colgador para empregar no caso de ser necesario.
 Poderán  formarse  grupos  de  traballo  cooperativo  estables,  de  tal  xeito  que  se  reduzan  as

interaccións físicas entre grupos.
 O material  de recunchos será compartido  unicamente  polo grupo de traballo  colaborativo.   O

material  de traballo  individual  será de uso persoal  e  non poderá ser  compartido  co resto dos
compañeiros/as

 Cando o material sexa susceptible de ser compartido, lembraráselle ó alumnado a necesidade e

importancia da hixiene de mans, antes e despois de usar o material. Así como a súa desinfección
posterior.

 As merendas  realizaranse  na aula  de referencia  de maneira  individual  e  por  grupos de forma

secuenciada. Serán os titores/as os encargados de facer agrupamentos segundo o espazo e número
de alumnos/as

ORGANIZACIÓN DO CENTRO EDUCATIVO
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EDUCACIÓN PRIMARIA
 O alumnado accederá con máscara á aula, realizará a limpeza de mans e colocará as prendas e a

mochila no respaldo da súa cadeira.
 Terán unha bolsa co seu  nome para gardar a máscara cando non sexa necesario o seu uso, cun

colgador para empregar no caso de ser necesario
 Priorizarase  o  traballo  individual,  podendo  facer  traballo  en  grupos  colaborativos  para

determinadas actividades e tendo en conta a evolución da pandemia.
 Cada alumno/a  terá o seu propio material, que en ningún caso poderá ser compartido co resto de

alumnado.
 Cando o material sexa susceptible de ser compartido, lembraráselle ó alumnado a necesidade e

importancia da hixiene de mans, antes e despóis de usar o material.
 Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións con especialistas de E.F., Relixión ou saír ao

patio,  deberán  respectar  o  percorrido  deseñado  para  ese  grupo  en  concreto  e  na  orde  de
entrada/saída asignada.

 Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula.

 Se é preciso que un alumno/a empregue a pizarra,  usará o seu propio rotulador e no caso de

empregar un da aula, desinfectarao despois do seu uso.
 Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá facer unha correcta desinfección de mans

e do material que empregue.
 O alumnado Edixgal, accederá  ó seu ordenador, de forma individual e escalonada.

 As merendas  realizaranse  na aula  de referencia  de maneira  individual  e  por  grupos de forma

secuenciada, para evitar sacar a máscara todos á vez. Serán os titores/as os encargados de facer
agrupamentos segundo o espazo e número de alumnos/as

CANLES DE COMUNICACIÓN 
 Para calquera xestión que desexe realizar  unha familia  na escola,  debe ser a través  de cita

previa. Antes de acudir ao centro, debe chamar e pedir cita para a realización da correspondente xestión.
Dende o centro, se lle dará unha hora e se lle informará do procedemento para acceder ao centro escolar.

 Para comunicar co equipo COVID do centro escolar os posibles casos de sintomatoloxía,  así

como as ausencias de persoal docente e alumnado empregaranse as seguintes vías de comunicación.

Profesorado : vía telefónica: 881866078   (centro ou coordinador/a Covid)
                        Correo electrónico: ceip.pedrouzos@edu.xunta.gal, 
Familias:        vía telefónica: 881866078  (centro ou coordinador/a Covid)
                        Correo electrónico: ceip.pedrouzos@edu.xunta.gal 

PROFESORADO
O profesorado accede ao centro polo portalón dos coches, dado que a porta da entrada está pechada ata ás
9,30 horas.
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Accede con máscara e coa hixienización das mans á entrada no edificio escolar.
Segundo as necesidades na atención ao alumnado, poderá empregar lentes ou pantalla.
Nas aulas de PT e AL, contaremos cunha mampara para aquelas actividades que impliquen un risco para
o alumno/as ou mestre/a.

AUXILIARES TÉCNICAS EDUCATIVAS(ATES) 
- O alumnado con NEAE que reciba apoio por parte das ATES seguirá o criterio de grupo estable, 
establecido como norma organizativa deste centro educativo.
- As necesidades individuais do alumnado con NEAE serán criterios para desenvolver os apoios das 
ATES durante a xornada escolar ( dentro da aula, desprazamentos no centro, baño, comedor, recreo, 
entradas, saídas)
- As ATES empregarán mascarilla durante toda a xornada escolar e a maiores no comedor, bata, pantalla 
facial/lentes e luvas.

REXISTRO DE AUSENCIAS (profesorado e alumnado)
PARA O PROFESORADO:

Para a rexistro de faltas do profesorado empregaremos por un lado, o parte de faltas habitual para
calquera  sintomatoloxía/causas,  e  por  outro  lado,  un  rexistro  de  ausencias  de  profesorado  por
sintomatoloxía compatible con COVID 19. Ver anexo 2

Un  parte de faltas de asistencia propio do centro e o posterior oficial de Xade, onde aparecerán
todas as ausencias.

PARA O ALUMNADO:
Para o alumnado contaremos co rexistro de faltas de asistencia habitual que será trasladado polo

titor/a á aplicación xade.
No  caso  de  ausencia  por  sintomatoloxía  compatible  con  COVID  contamos  cun  rexistro  de

ausencias de alumnado propio. Ver anexo 3
As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada din de mes

á Xefatura de Estudos.

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS.

Un alumno/a NON debe asistir ao centro escolar con síntomas compatibles co COVID-19.

ALUMNADO CON SÍNTOMAS NA ESCOLA:
Creouse a figura do mestre de garda COVID. Ó longo da xornada cada sesión contará cun

mestre de garda COVID. Este mestre estará na sala de profesorado cun teléfono móbil destinado para
atender as chamadas dos titores/as que teñan alumnado con sintomatoloxía COVID.

Cando un alumno ou alumna presente sintomatoloxía  compatible  con covid na aula  deberase
seguir o seguinte procedemento:
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1. O titor/a ou mestre que na súa sesión detecte un alumno/a con estos síntomas deberá comunicalo
por vía telefonica (teléfono covid de garda) ó mestre/a de garda COVID. O mestre/a de garda deberá ir a
buscalo a súa aula 

2. Acompañalo á aula illamento COVID correspondente. 
3. Proporcionaráselle unha máscara nova,, desinféctanselle as mans e  tómaselle a temperatura.

(a persoa que o acompañe debe levar unha máscara quirúrxica ou FFP2 segundo a persoa con síntomas
leve ou non máscara, ademáis dunha pantalla facial e unha bata desbotable)

4.  O mestre/a  de garda COVID poñerase en contacto  co coordinador  COVID do centro,  que
contactará por via telefónica coa familia ou titores legais para a súa recollida e  co centro de saúde de
referecia empregando as canles habilitadas pola Consellería (Xefatura Territorial) para a comunicación
dos posibles casos e información pertinente.

5.  A familia  e  /ou  titores  legais   recollerá  ao  alumno/a  afectado  no menor  tempo  posible  e
contactará de forma telefónica  tan pronto como sexa posible co seu centro de saúde.

En caso de que a persoa afectada sexa traballadora do centro poñerase en contacto co Centro de
saúde de referencia e seguirá as súas instrucións.

No caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 112 ou 061.
A persoa afectada considerase caso sospeitos e deberá permanecer aillado no seu domicilio ata

dispoñer dos resultados das probas diagnósticas.

O ESPAZO COVID será unha sala de uso individual cunha ventilación axeitada e cunha papeleira
con pedal con bolsa.

Debe ser desinfectado polo persoal de limpeza do centro despois da súa utilización.

ALUMNADO CON SÍNTOMAS NO TEMPO FÓRA DA ESCOLA.
Un alumno/a con síntomas fóra da escola debe seguir o seguinte protocolo:

1.- Chamar ao teléfono COVID do centro educativo
2. Ponerse en contacto con su médico de referencia (pediatra) a través dunha consulta telefónica

para  que  avalíe  a  necesidade  de  solicitude  dunha proba  diagnóstica  e  posteriormente  seguir  as  súas
indicacións.

PROFESORADO CON SÍNTOMAS NO TEMPO ESCOLAR:
Seguirá o seguinte procedemento:
1.- Informar ao equipo COVID do centro.
2.- Abandonar o centro protexido por unha máscara cirúrxica
3.- Poñerse en contacto con seu centro de saúde de Atención primaria, ou ó teléfono de referencia

do SERGAS e seguirase as súas instrucións.
En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamar ao 061

4.-  De  confirmarse  o  positivio,  o  equipo  COVID  do  centro  escolar  comunicarao  ao  equipo
COVID-escola do centro de saúde de referencia.
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PROFESORADO CON SÍNTOMAS FÓRA DO TEMPO ESCOLAR:
O procedemento será o seguinte:
1.- Informar ao equipo COVID do centro
2.- Poñerse en contacto co seu centro de saúde de atención primaria, ou ao teléfono de referencia

do SERGAS e seguirase as súas instrucción.

CAMBIOS DE MUDA NA ESCOLA.
Este curso non contaremos co armario de roupa de préstamo para o alumnado do centro.  Debido á

situación sanitario non se compartirá roupa nin outros obxectos. Por elo, ante a necesidade dun cambio de
roupa chamarase á familia para a súa realización e deberá traer a roupa da casa.

 

IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS PARA ASIGNAR GRUPOS

O centro opta por grupo de convivencia estables. Ademais en función do número de alumnos/as e
material do que dispoña cada aula , na medida do posible, intentaráse situar os pupitres respectando 1’5m
de separación dende o centro dunha cadeira ata a contigüa. Cando non sexa posible polo espazo da aula
ou polo n.º de alumn@s, a distancia será a máxima posible.

En relación ás aulas, tómase as seguintes medidas:
 Realización de desdobre nos cursos de 1º, 3º e 4º Ed. Primaria, xa que se superaba a ratio de 25

alumnos/as por aula. Empregarase para estes desdobres as aulas de Música, Biblioteca e Inglés.
 As materias de inglés e música serán impartida na correspondente a cada curso.

 A biblioteca é destinada a un grupo aula e a organización das actividades de biblioteca optarase

por un modelo de biblioteca distribuída.
 As clases de Educación Física serán impartidas no ximnasio, no patio e no pavillón polideportivo

contando con dispensador de xel, pano e papeleira de pedal.
 Todas as aulas teñen ventilación e levase un control diario e por escrito dos períodos nos que se

realiza.
 Para impartir a área de Relixión en Educación Infantil, farase uso dunha parte asignada no hall de

infantil.

ESPAZOS DE PT, AL, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

O departamento de orientación conta cunha orientadora, dúas mestras de pedagoxía terapéutica e
tres mestras de audición e linguaxe, unha delas compartida con centro próximo.

O departamento de orientación conta cun espazo destinado ó departamento de orientación e  tres
espazos destinado á labor  docente directa.  Dado a situación actual,  con vistas a  non compartir  aulas
solicitamos un espazo para as clases de audición e linguaxe que será a aula de informática do centro.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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TITORÍA COAS FAMILIAS.

Levaranse a cabo baixo tres modalidades:
-Virtual: a través da plataforma proporcionada pola Consellería de Educación.
-Presencial: a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, gardando a distancia

social. Todas/as os/as asistentes usarán hidroxel para a desinfección das mans e máscara.
-  Telefónica: a través do teléfono do centro previa cita concertada co titor/a a través de abalar

móbil ou correo electrónico

En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, por teléfono ou correo electrónico: pedrouzos.gal
(estes correos poden ser atopados no seguinte enlace: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdepedrouzos/)

CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS.

-Para comunicados do centro empregaremos a páxina web, Abalar móbil e o correo electrónico.
Convén sexa revisada habitualmente polas familias.

- Como sistema de mensaxería empregaremos Abalarmóbil e outras aplicacións a criterios dos
mestres/as.

-  Para  as  familias  que  non  poidan  ter  a  aplicación,  empregarase   o  correo  electrónico
@pedrouzos.gal ou @edu.xunta.es ou, en último lugar, a chamada telefónica.

-  Con  axentes  externos  como  o  Concello  e  os  diferentes  proveedores  empregarase  o  correo
electrónico do centro e a vía telefónica.

INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTE A COMUNIDADE EDUCATIVA

- O plan será difundido da web do centro. 

- O plan será aberto e flexible para unha mellor adaptación á realidade escolar.

As posibles modificacións serán redactadas e anexadas ao protocolo inicial.
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ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E LIMPEZA, ESPAZOS
E MOBILIARIO E LIMPAR DE XEITO FRECUENTE.

1.- CONSERXE:

Empregará máscara en todo momento e disporá dunha mampara na súa sala .

Encargaráse da desinfección das máquinas que están en Conserxería despois do seu uso así como
das zonas sensibles de uso frecuente dese espazo.

No caso do emprego das máquinas  da conserxería  (fotocopiadora,  plastificadora,…) por outro
persoal do centro, será éste o encargado da súa desinfección despois do seu uso.

2.- LIMPADORAS.  

Procedemento de limpeza e desinfeccións. Ver anexo 4

Cadro de control da limpeza dos aseos Ver anexo 5

VENTILACIÓN DAS AULAS. 

A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo titor/
a ou especialista que teña clase nesa aula.

O resto da mañá, a ventilación será antes de cada cambio de clase, que terá que ser apuntada na
folla de chequeo

- O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de
cada cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist.

Todas as aulas do centro terán unha folla onde se apuntarán as ventilacións das aulas.

* Anexo 6 (modelo de chequeo para  ventilación)

XESTIÓN DE RESIDUOS. PAPELEIRAS

-  En todos os  espazos do centro  haberá  unha papeleira  específica  e  diferenciada  (con tapa  e
pedal),que  só  se  usará  para  desbotar  panos,  luvas  e  máscaras.  Esta  papeleira,  tendrá  un  tratamento
especial; evitando mesturar os residuos co lixo xeral e na súa recollida debe ser metida nunha segunda
bolsa. Pois en caso dun positivo nesa clase, a papeleira debe ser precintada.

- O resto dos residuos será desbotado nas tres papeleiras restantes; papel, plástico e orgánico.

MEDIDAS DE LIMPEZA
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REXISTRO E INVENTARIO O MATERIAL DE PROTECCIÓN

A secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de protección da que dispón o
centro nun apartado específico dentro do cadro xeral do centro denominado “Material covid-19”

ENTREGA  DE  MATERIAL  INDIVIDUAL  PARA  CADA  MESTRE/A  E  PERSOAL  NON
DOCENTE E REPOSICIÓN DO MESMO.

Ao principio do curso realizarase unha entrega:

  A cada membro do cadro de persoal do centro; cuatro máscaras ffp2 para dúas semanas de

duración.  Haberá  unha  folla  de  rexistro  onde  dito  personal  asinará,  unha  vez  entregado  o  material
correspondente

  Para as aulas; unha caixa de panos desbotables, un bote de toalliñas desinfectantes, un xel

hidroalcohólico, un líquido desinfectante e bobina de papel.

   Proveerase  a  todo o profesorado e  persoal  non docente  de  material  de  desinfección

persoal e de aula, así como máscaras para uso persoal.

  O persoal do concello será o encargado de facer as reposicións do xel e cada mestre/a é o

encargado de comunicarlle á dirección a necesidade da reposición.

MEDIDAS NA XESTIÓN DE ABROCHOS

Non  asistirán  ao  centro  aquel alumnado,  docentes  e  outros  profesionais  que  teñan  síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19,
ou nun período de catorce días  por  contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de
COVID-19.

As familias terán que asinar un modelo de declaración responsable conforme se comprometen a
NON enviar  ao  seu  fill@ ao  centro  se  presenta  síntomas  compatibles  coa  COVID-19  ou  estivo  en
contacto con algunha persoa sospeitosa de padecer a COVID19

No suposto de que se sospeite que un membro do persoal docente ou non docente ou alumno/a,
comece a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 , seguirase o protocolo de actuación previsto:

MATERIAL DE PROTECCIÓN

XESTIÓN DE ABROCHOS
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Cando  un  alumno/a  presente  sintomatoloxía  compatible  con  COVID  deberá  seguirse  o
procedemento  indicado  no punto  10,  remarcando  a  figura  do  mestre/a  de  garda  COVID  e  as  súas
funcións.

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto
sexa  do  alumnado,  profesorado ou  persoal  do  centro,  a  persoa  coordinadora  do  equipo  formado  na
COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo.

Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do
centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC)
quen se encargará da evolución das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de
contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período
que sinale a Xefatura de Sanidade.

A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co
seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para
as ese mesmo día, acudirá ao PAC, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico de atención
primaria.

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura
Territorial  de Sanidade,  sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte de dito centro
educativo  (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do
número de contactos identificados en cada abrocho.

A autoridade sanitaria,  en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou
varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes
supostos:

A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da
totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado que estivo con ese grupo.

A aparición  dun contaxio  sospeitoso  con posterior  confirmación  é  un  suposto  de  declaración
obrigatoria que implicará,  por parte da autoridade sanitaria,  a obriga de entrada en illamento de polo
menos 10 días no caso da persoa enferma; e de entrada en corentena de 14 días, a todas as persoas que
teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.

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

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso
de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva.

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar
tanto  a  súa  duración  como  a  porcentaxe  do  alumnado  incluídos  en  cada  fase.  O  modelo  a  aplicar
correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.
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O modelo proposto establece catro fases:

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos)

Duración:  Aconséllase  que  sexa  dunha  semana.  Nesta  primeira  fase,  previa  ao  reinicio  da
actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración
coas autoridades sanitarias e educativas.

Obxectivos:

 Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.

 Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga

unha distancia de máis de 1 metro entre eles.

 Redefinición dos circuítos de circulación interna.

 Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada

 Reorganización das quendas para o horario da comida.

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos) Duración: 1 semana

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%.Esta fase é fundamental para a
adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.

Obxectivos:

 Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara

e de hixiene de mans.

 Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.

 Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.

 Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.

 Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2

3. Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) Duración: 1 semana

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%.

Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico
cun grupo máis numeroso.

Obxectivos:

 Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva.

 Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos e alumnas.
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4. Fase 4 (Fase de reactivación) Duración: 1 semana

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter
dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas
necesarias no período de pandemia.

Obxectivos:

 Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.

 Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado.

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e na
súa ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos.

 PROCEDEMENTO DAS SOLICITUDES.

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.pedrouzos@edu.xunta.gal

 Dita  documentación será enviada vía mail  á Xefatura Territorial  correspondente en espera da

resolución da mesma.

 Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoal centros reflectindo

no apartado observacións a casuística.

ENTRADAS E SAÍDAS

Co obxectivo de evitar a aglomeración e tempos de espera nas entradas ao recinto escolar e ó edificio,
establécense diferentes horarios e lugares de entrada e saída.

XESTIÓN DE PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
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Horario de entrada e saída Educación Infantil:

Entrada: Alumnado transportado:

entre 9:30 a 9:45

Alumnado non transportado

9:50 ata 10:00

    

Saída: Alumnado transportado:

ás 16.30 horas (pendente de cambio)

Alumnado non transportado:

PORTA A: Para os Grupos A

PORTA B: Para os Grupos B

4ºInf : 14:20

5ºInf: 14:25

6ºInf: 14:30

Horario de entrada e saída Educación Primaria:

Entrada: Alumnado transportado:

entre 9:30 e 9:45

Alumnado non transportado

entre 9:30 e 9:45  

Saída: Alumnado transportado:

ás 16,30 horas (pendente de modificación)

Alumnado non transportado

1º e 2º Primaria: 14:20

3º e 4º Primaria: 14:30

5º e 6º Primaria:14:40

PORTAS DE ENTRADA E SAÍDAS. CIRCULACIÓNS DENTRO DO CENTRO EDUCATIVO.
Ver anexo 7, 8 e 9

ENTRADAS RECINTO ESCOLAR:

ENTRADAS DE ALUMNADO DE INFANTIL ao recinto escolar: 

 Porta explanada buses       

ENTRADAS DE ALUMNADO DE PRIMARIA ao recinto escolar:

  Porta principal de acceso ao recinto escolar: 1º e 2º Educación Primaria

  Portal principal fronte á piscina municipal: 3º e 4º de Educación Primaria.

  Porta peonil fronte parque de bombeiros: 5º e 6º Educación Primaria
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ENTRADAS AO EDIFICIO:

     A) ENTRADAS  edificio Primaria

       Planta Baixa edificio Primaria

1º e 2º Primaria: Porta Principal fronte á cancela de entrada peonil ó centro.
3º e 4º Primaria: Entrada porta ao carón da biblioteca
5º e 6º Primaria: Escaleiras exteriores aparcadoiro mestres/as.

           Como norma xeral para todo o alumnado, poderá ir accedendo ao centro polas entradas asignadas a
cada  grupo  a  partires  das  9:30.  Os/as  titores/as  estarán  esperando  ao  seus  alumn@s nas  aulas.  O
profesorado especialista encargarase da vixianza e control das entradas ao centro.

Existen láminas indicadores en cada porta informando dos grupos que deberán entrar por dita
porta.

Nos corredores dos diferentes andares existen divisións e frechas que indican a dirección a seguir,
tanto nas entradas coma nas saídas.

ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS EDUCACIÓN INFANTIL

O alumnado de infantil transportado accederá polas dúas portas que hai fronte ao portalón onde
aparcan os autobuses. As portas  abriranse ás 9:30h para que o alumnado se vaia incorporando de xeito
progresivo , mentres  o que veña acompañado da súa familia, farao a partir das 9:50 ata as 10:00 pola
porta que lle corresponda, sen que @s pais/nais poidan acceder ao interior do edificio.  

ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS EDUCACIÓN PRIMARIA

O alumnado de  1º e 2º  accederán ao centro pola cancela do interfono escalonadamente e gardando a
distancia social . As familias non poderán entrar no recinto escolar. Xa no interior das aulas comezarán as
rutinas  de  limpeza,  colocación  de  chaquetas  en  respaldos  das  cadeiras  así  como as  súas  mochilas  e
preparación do material.

Os/as  alumn@s de  3º e 4º accederán pola porta principal situada na Planta Baixa seguindo os espazos
delimitados no chan e gardando a distancia requerida. Dentro das aulas comezarán cas rutinas de limpeza,
colocación de chaquetas en respaldos das cadeiras así como as súas mochilas e preparación do material.

Os/as  alumn@s de 5º e 6º farano polas escaleiras da entrada de mestres, que comunica co corredor do
comedor.  Dentro das aulas comezarán cas rutinas de limpeza, colocación de chaquetas en respaldos das
cadeiras asi como as súas mochilas e preparación do material.

SERVIZO DE MADRUGADORES

O servizo de madrugadores será de 7,30 a 9,30 h da maña. Acceden ao recinto pola porta principal do
recinto escolar. E posteriormente serán recibidos pola monitora na porta exterior de acceso ao ximnasio.
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Sairán ás 9:30 do ximnasio. O alumnado de Educación Infantil será acompañado polo monitor/a ata a
porta de acceso ó edificio de infantil.

O resto do alumnado accederá de forma individual ás súas aulas correspondentes. Ver anexo 10

CARTELERÍA

 Colocaranse carteis informativos nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos  comúns, con

información relacionada coa COVID e coas medidas de seguridade.

 Os corredores e o chan exterior estarán marcados con frechas e rotonda indicativas das rutas a

seguir, sempre pola dereita do mesmo.

 As portas de entrada e saída terán carteis indicando as entradas e saídas dos grupos de alumn@s

que lle corresponda.

 Nos baños  colocaranse  bandas  horizontais  para  marcar  o  punto  de  espera.  Dentro  dos  baños

haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese procedemento.

PROFESORADO ENCARGADO DA VIXIANCIA NA HORA DE ENTRADA AO CENTRO

 Os/As  titores/as  agardarán  polos  seus  alumn@s na  aula,  mentres  os  mestres/as  especialistas
encargaránse das entradas ao centro.

 Entradas:

Lugar n.º de mestres/as

Espazo aparcadoiro buses 2

Corredor nexo Primaria-Infantil 1

Hall Infantil + Corredor acceso aulas 2

Portalón acceso coches 1

Cancelo diante do cole 1

Porta acceso 1ºs e 2ºs 1

Porta acceso 3ºs e 4ºs 1

Porta acceso 5ºs e 6ºs 1

Corredor acceso aulas Primeiro Andar 1
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Corredor acceso aulas Segundo Andar 1

Entrada diante de Conserxería 1

Entrada  diante porta comedor primaria 1

Saídas:

  Os mestres e mestras que teñan a última hora na aula serán os encargados de acompañar ao alumnado
ata a porta asignada na que esperan as familias gardando a distancia social.  O alumnado de 5º e 6º poderá
saír só previa autorización escrita dos proxenitores ou titores legais.

No caso de irmans/irmás en Educación Primaria, éstos sairán pola porta do de menor idade no horario que
lle corresponde a cada un deles.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Inicialmente  o  centro  non conta  con actividades  extraescolares  organizadas  polo  Concello  de
Brión nin pola ANPA.

A organización das actividades tanto da ANPA como do Concello, queda suxeita á evolución da
situación sanitaria.

NORMAS PARA A CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Neste curso escolar conmemoraremos as celebración que marca o calendario escolar, pero éstas serán
traballadas e realizadas nos grupos de convivencia estable.

CONSERXERÍA

A conserxería é un espazo para emprego do persoal de conserxería  e do profesorado do centro para
labores de copistería así como lugar para o uso do teléfono do centro para comunicación coas familias.

A conserxería do centro ten un aforo de 2 persoas.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E A ANPA

OUTROS ESPAZOS
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Cada  un  dos  utensilios  empregados  neste  espazo  debe  ser  desinfectado  con  líquido  ou  toalliñas
desinfectantes antes e despois do seu uso.

BIBLIOTECA

Debido aos desdobramentos que este curso se realizaron, a biblioteca escolar pasou a ser unha
aula de 1º de primaria, polo que, e segundo o establecido no anexo , ANOTACIÓNS

EN RELACIÓN COAS INSTRUCIÓNS DE 1 DE SETEMBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL
DE  CENTROS  E  RECURSOS  HUMANOS  EN  RELACIÓN  COA  ORGANIZACIÓN  E  O
FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES,  DURANTE O CURSO 2020/2021,  NOS
CENTROS  DOCENTES  DE  NIVEIS  NON  UNIVERSITARIOS,  DE  TITULARIDADE  DA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL.

No caso extremo de falta do espazo, ou cando as características do centro non faciliten a creación dunha
biblioteca central con espazos diversificados, suficientes e con funcións especializadas, deberá deseñarse
unha “biblioteca distribuída”, onde as bibliotecas de aula e outros espazos dedicados a posibilitar fontes
informativas ou actividades relacionadas con lectura ou tratamento da información conformen, no seu
conxunto, “a biblioteca”,  e que terá as mesmas funcións que unha biblioteca escolar centralizada.  En
circunstancias  normais  (e  aínda  que o espazo sexa reducido)  non se poderán separar  os  recursos  en
lugares  distintos  por mor do soporte:  deben convivir  o  impreso e  o dixital,  os libros  cos  xogos e  o
equipamento tecnolóxico. 

A biblioteca deberá concibirse como mediadora  das lecturas  no centro,  polo que será o “núcleo” da
atención á formación de hábitos de lectura no conxunto da comunidade educativa; con este fin, deberá
deseñar, asesorar e apoiar actividades para o fomento da lectura que teñan en conta os distintos sectores
que a conforman, procurando a colaboración de todos eles.

O Proxecto  Lector  de  Centro  deberá  ter  unha  vinculación  estreita  coa  biblioteca  escolar;  este  curso
retomaremos o proxecto do curso pasado que quedou sen finalizar  As tres R: reducir, reciclar e reutilizar.

EDUCACIÓN FÍSICA

 O alumnado poderá saír da aula para asistir ás clases de E.F. Esto implica  o ximnasio  estará
dotado con un dispensador de hidroxel, papeleira de pedal , caixa de panos desbotable e unha bobina de
papel. En caso de usar o Pavillón Municipal, será @ mestre/a quen se encargue de levar hidroxel

 Medidas xerais de limpeza de superficies e material:

 •Utilizaranse desinfectantes

•Tras cada limpeza  procederase posteriormente ao lavado de mans.

•Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferible. No
caso daqueles  equipamentos  que deban ser manipulados por diferente persoal,  procurarase  o uso de
forma recorrente de de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes.
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•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. Na medida do posible, manter as portas
abertas.

•Disporase  de  papeleiras  pechadas  con  pedal  para  depositar  panos  e  calquera  outro  material
desbotable,  que  se  deberán  limpar,   polo  menos,  unha vez  ao  día,  que  terán  que  conter  unha bolsa
desbotable.

 Deberá manterse a distancia de seguridade interpersonal e utilizar máscara, salvo no momento

da sesión. Cando non se utilice, é importante gardar a distancia axeitadamente, para evitar que adquira e
transmita o virus.

•Sempre que sexa posible, os alumnos e alumnas, durante a práctica deportiva deberán manter a
distancia de seguridade interpersonal.

 Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.

•Cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir.  Neste caso,
desbotar  o pano usado e lavar as mans.

 •Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico.

• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar  atención
ao lavado previo de mans.

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  e estableceranse
os mecanismos de desinfección correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións
consecutivas, deixarase un tempo para que a desinfección sexa efectiva.

•Para  o  inicio  das  sesións  aconséllanse  actividades   individuais,  encaixando  neste  ámbito  as
coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal.

•Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula.

• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia,  empregarase a
máscara.

MÚSICA:

Esta área impartirase na aula de cada grupo de convivencia e  ten situacións específicas como:

 Uso da frauta: Por ser una actividade na que pode emitir unha cantidade de gotas, extremaranse

as precaucións coas seguintes medidas:

• Todo o alumnado estará orientado á mesma dirección cando se faga uso da mesma.
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• Os limpadores serán de uso exclusivo de cada alumno, quedando terminantemente prohibido o
uso compartido.

•  Ao rematar  o uso,  farase unha limpeza  inmediata  para evitar  a condensación no interior  da
frauta, coa conseguinte desinfección de mans.

• Cada alumno/a terá a súa propia funda de frauta identificada co seu nome.

RELIXIÓN

 O alumnado poderá saír da aula para asistir ás clases de Relixión. A aula estará dotada con un 
dispensador de hidroxel, papeleira de pedal , caixa de panos desbotable e unha bobina de papel.

 O alumnado de Relixión está sentado de xeito individual gardando a máxima distancia entre 
pupitres que as aulas nos permiten.

 Medidas xerais de limpeza de superficies e material:
- Realizar tarefas de ventilación periódica, sobre todo o inicio e nos cambios de clase.
- Desinfectar as mans con xel hidroalcólico ao entrar na aula.
- Ao rematar a clase desinféctanse as mesas e as cadeiras que foron utilizadas. 

ASEOS

 O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula.

 A limitación de aforo para os baños será a un/unha usuario/a. Contaremos con varios puntos fóra

do baño para a súa espera.

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

HORARIOS E ESPAZOS

Realizarase o recreo para infantil e primaria en dous patios diferenciados  e en dúas quendas

 Patio Ed. Infantil:

 1ª quenda:  de 12:00 12:30  4ºA, 5ºA, 6ºA. O grupo de 4º A e 6ºA fará a entrada e saída pola

porta de cristal, mentras que os grupos de 5º A,  farao pola porta do invernadoiro

 2ª quenda :  de 12: 35 a 13:05  4º B, 5ºB, 6ºB.  O grupo de 4ºB fará a entrada e saída pola

porta de cristal, mentras que 5º B e 6º B, farao pola porta do invernadoiro

As zonas delimitadas para cada grupo serán: (ver anexo: 

  1ª zona: patio inmediato ás aulas

RECREOS
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  2º zona: patio rodas

 3ª zona : patio areeiro

En setembro, mentres dura o período de adaptación o alumnado de 4º de Infantil usarán o
primeiro nivel  do patio.  A nosa proposta  é que o día  28 de setembro (cando remate  o período de
adaptación) 4º de Infantil empece no primeiro nivel, 5º de Infantil no segundo nivel e 6º de Infantil no
terceiro nivel. Á seguinte semana rotamos e 4º de Infantil  pasará ao segundo nivel, 5º de Infantil  ao
terceiro nivel e 6º de Infantil ao primeiro nivel. Na seguinte semana 4º de Infantil pasará ao terceiro nivel,
5º de Infantil ao primeiro nivel e 6º de Infantil ao segundo nivel. Desta maneira todos os cursos pasan en
tres semanas por todos os niveis do patio.

Os xoguetes e xogos do patio serán desinfectados despois de que un grupo estable de convivencia
os empregue.

Os días de choiva o alumnado quedará na aula.

 Patio Ed. Primaria:

 1ª quenda : de 12:00 a 12:30  -  1º, 2º, 3º

 2ª quenda : de 12:35 a 13:05  -  4º, 5º, 6º

Zonas de Ed. Primaria Ver anexo 11

As zonas serán asignadas de xeito rotatorio tanto para Infantil como para Primaria

No caso dos días de chuvia, permanecerase na aula. Ata os 6 anos non será obligatorio o uso de
máscara, pero sí para os maiores de 6, que terán que usala para interactuar con outros grupos da mesma
aula. Será necesario a ventilación nas aulas e que as ventás e portas queden algo abertas para que se vaia
renovando o ambiente.

PROFESORADO DE VIXIANCIA

Para a vixiancia do patio, establécense dous turnos.

TURNO 1 TURNO 2

INFANTIL 1ºQuenda 

12:00 /12:30

4 PROFES

2ªQuenda

12:35/ 13:05

4 PROFES

1ªQuenda

12:00 /12:30

4 PROFES

2ªQuenda

12:35/ 13:05

4 PROFES

PRIMARIA 1ºQuenda

12:00 /12:30

7 PROFES

2ªQuenda

12:35/ 13:05

7 PROFES

1ªQuenda

12:00 /12:30

7 PROFES

2ªQuenda

12:35/ 13:05

7 PROFES
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Ed. Infantil:

Cada  titor/a  ou  especialista  sairá  co  seu  grupo  na  quenda  que  lle  corresponda.  O  resto  do
profesorado que imparte  nestes  niveis  estará  nas  aulas  que dan ao patio,  para atender  aos rapaces  e
rapazas que necesiten usar o aseo.

Ed. Primaria:

Cada profesor sairá co grupo co que tivo a 3º sesión e estará no patio durante ese tempo. O resto
do profesorado que non tivese clase nesa hora,  controlará as entradas e saídas aos aseos da Planta Baixa e
do patio.

EDUCACIÓN INFANTIL:

A Educación Infantil é o nivel educativo máis duro e complexo de abordar desde o punto de vista
da seguridade e da saúde, e polo tanto, debería ser o que máis apoio recibira na situación actual. É nesta
etapa cando se produce o primeiro contacto coa escola polo que o alumnado entra nela sen moitos hábitos
sociais,  debendo establecerse un proceso de adaptación á convivencia cos seus iguais cheo de novas
dificultades.

Este é un ciclo no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación, ao
intercambio, ao contacto e á liberdade; que xustamente entran en conflito coas medidas de seguridade
para evitar contaxios. Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que intentar minimizar os
risco é algo complexo e que intentaremos facer deste xeito:

Entrada na aula: Antes de entrar na aula o alumnado gardará a súa mochila e a chaqueta no oco que ten
asignado do casilleiro da súa aula.

Agrupamentos:  Cada  aula  será  un  grupo  estable  de  convivencia.  Dentro  de  cada  aula  de  Infantil
organizarase ao alumnado mediante grupos colaborativos de ata 5 membros como máximo. 

Colocación das mesas: As mesas de cada grupo colaborativo estarán separadas a unha distancia mínima
de 1’5 metros das outras mesas.

Faladoiro: No canto de facelo  tod@s sentados no chan, cada nen@ estará na súa cadeira excepto @s
nen@/s encargado de facer as rutinas dese día. Dentro desas rutinas falarase das normas de hixiene que
hai que seguir e da pandemia adaptada a esta idades.

Material:  En infantil contaremos con material de uso individual e compartido dentro dos grupos estables
(creados pola titora ou titor) extremando sempre as medidas de hixiene e desinfección no seu emprego. O
material de uso individual estará gardado en caixas de plástico etiquetadas co nome da alumna/o.

Máscaras: Recoméndase o uso de máscara para a entrada e a saída da escola así como para o cambio de
clase. Desde o ciclo de Infantil consideramos que debe ser de uso recomendable nos corredores do centro
pola dificultade e imposibilidade en moitos casos de manter a distancia de seguridade.  Cada neno/a traerá

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO E PEDAGÓXICO
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2 máscaras (unha delas é a de reposto) e portamáscara de tea ou plástico co nome para gardar a máscara
cando non a estén usando. O uso de máscara será obrigatorio no bus tamén para o alumnado de infantil.

Aniversarios: Non se permite traer tortas ou calqueira tipo de alimento do exterior  A celebración, aínda
que sexa de modo simbólico, corresponderá á decisión do titor/a de facelo ou non.

Recunchos: antes  de ir  aos  recunchos  farase un lavado de mans e  unha vez rematada  a  actividade,
repetirase o lavado. Manteranse os grupos estables para o uso dos mesmos. Desinfectaranse os xoguetes
antes de ser empregados por outro grupo colaborativo.

Uso de baños : en tódalas aulas  de Infantil hai dous urinarios . O dispensador de hidroxel non estará
accesible para eles. O lavado de mans posterior será obrigatorio.  Realizarase a limpeza e desinfección
completa 3 veces por xornada lectiva.

Merendas:  faranse na propia aula respetando 1-1’5m de cada grupo convivinte. Pediráselles ás familias
que as merendas sexan o máis sinxelas posibles para evitar, na medida do posible, que o profesor ao cargo
manipule o alimento. No caso de non ser posible, éste usará luvas. Ventilarase a aula no momento das
merendas.  Despois  de  merendar  lavarán  as  mans  nos  baños  de  cada  aula  e  baixo  a  supervisión  do
profesorado hixienizarán as mans co hidroxel.

Recreos: Faranse dúas quendas de recreo. Na primeira quenda sairán ao patio os grupos A de 4º, 5º e 6º
de Infantil. E na segunda quenda sairán os grupos B. Cada grupo estará en quendas rotatorios por semana
nas diferentes alturas do patio de Infantil e un mestre de garda desinfectará a zona do tobogán despois de
ser usado por cada grupo estable de convivencia. Os días de choiva o alumnado quedarase na súa aula.

PRIMEIRO PRIMARIA

 Entrada na aula: realizarase a limpeza de mans obrigatoria e a colocación de mochilas e abrigos nas
cadeiras correspondentes.
Uso da máscara: a máscara será de uso obrigatorio durante toda a xornada e en todos os espazos.Poderán
traer máscaras de reposto para cambialas se fose preciso.
Non se traerá ningún alimento para as celebracións dos aniversarios.
Ubicación  do  alumnado:  o  alumnado  estará  sentado  por  parellas  (non  dispoñemos  de   mesas
individuais). As mesas estarán colocadas mantendo as distancias máximas que permita a aula. Nas aulas
estará exposto croquis coa disposición do alumnado.
O material será de uso individual e gardarase nos estoxos, en bolsas e en caixas asinadas a  cada neno.
Os libros de texto estarán custodiados polas familias. Os nenos traerán exclusivamente os cadernos  que
van necesitar cada día, segundo o horario da xornada escolar que se lles facilitará ás familias. Para saír ao
encerado cada neno  empregará o seu rotulador. Limparase o encerado despois de ser usado.
Uso do baño: os nenos sairán individualmente  ao baño. Desinfectarán as mans  ao saír e ao entrar na
aula.
Merendas:  realizaranse en 2 ou 1 quenda,  a criterio  do profesor,  respectando sempre a  distancia  de
separación 1,5 mt. Deberán desinfectar as mans antes  de empezar e ao rematar. Traerán merendas en
envases fáciles de manipular.
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Material de xogo e contos: non poderán compartir os xoguetes da aula. Estes serán desinfectados despois
do cada uso e gardaranse unha semana ata o novo uso. Establecerase un horario semanal de xogos para  o
“Momento de xogo”
Saídas da aula: realizarase a limpeza de mans obrigatoria e manterase a distancia de seguridade.

SEGUNDO DE PRIMARIA

Debido ao espazo da aula, o alumnado de 2º de primaria están sentados en grupos de 4 ou 5, dependendo
do número de alumnos de cada aula.  Os venres, despois da clase, desinféctanse as mesas para poder
cambiar de grupos. 

Cada alumno ten unha bolsa individual no que gardan os seus libros de textos (lingua, lengua, ciencias
sociais,  ciencias  naturais  e  matemáticas)  e  as  súas  libretas.  O resto dos  libros  (especialidades)  están
gardados en cadanseu caixón baixo da mesas.

Tamén teñen unha caixa individual para os rotuladores e ceras y, outra máis onde gardan a plastilina.
Cada caixa colócase nunha estantería separadas, para que cada alumno colla só a súa. 

Non se lles permite o acceso cos xogos colectivos.

As merendas fanse na clase todos á vez, agás cando o tempo o permite, que saen a merendar ao patio
cunha separación entre eles. Cada un deles leva o seu portamascarillas para gardala durante a merenda.
Antes e despois da merenda utilizan o xel hidroalcohólico para as mans.

As mochilas e as súas pertenzas persoais (chaquetas) colócanse no respaldo de cada silla. Os percheiros
non se utilizan.

Se teñen que ir ao aseo, van dun en un, sempre mirando que non haxa ninguén dentro.

O uso da mascarilla é obligatorio en todo o recinto escolar, tanto dentro da aula como fora.

Na aula virtual colgarase o material a traballar, no caso de confinamento da aula.

TERCEIRO PRIMARIA

1. DISTRIBUCIÓN  NA AULA
En mesas individuais, separados a 1 m. e ½ de distancia, como mínimo.

2. MATERIAL
De uso individual.
O de uso diario téñeno no pupitre e colgadoiros da súa mesa e o restante nun estante individual para cada 
un. 
Imos mercar unhas bandexas, de uso individual, para o material de Plástica
A aula da nova unidade habilitada ainda non está totalmente equipada, fáltanlle  as estanterías para esa 
función.
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3. ROUPA E MOCHILAS
Colócanas no respaldo da súa cadeira e as mochilas de rodas, á beira da súa mesa.

4. XOGOS

Úsanos individualmente, por quendas, coa correspondente cuarentena cando teña que pasar a outr@ 
alumn@. 
Para tal fin, utilizan a súa mesa. 

5. DISTRIBUCIÓN  DO  TEMPO

9:30 Entrada gradual nas respectivas aulas, segundo vaian chegando ao colexio. 
Desinfección de mans con xel hidroalcólico

9:45 Clase

Ás veces, se o consideramos necesario, facemos exercicios de movemento, de 
pé, cada un á beira da súa cadeira, debido á necesidade de actividade física. 

11: 50 Tentempé de media mañá, previa desinfección de mans co xel hidroalcólico 

12:00 Recreo

12:30 Plan Lector, previa desinfección de mans co xel hidroalcólico

13:00 Clase

14:20 a 14:30 Os usuarios do comedor desinfectan as mans e  colócanse nunha fila.

Os demáis póñense noutra fila. 

6. TENTEMPÉ DE MEDIA MAÑÁ
Faise na aula. 
1º Gardan a máscarilla no portamáscaras.
2º Desinfectan as mans co xel hidroalcólico individual
3º Mentres comen, non falan
4º Ao rematar poñen a mascarilla e levan o lixo os respectivos contedores

En 2 grupos, faise en 2 quendas alternando as filas para asegurar a distancia de seguridade. 
Nos outros 2 grupos faise nunha quenda xa que se cumpre a distancia de seguridade.

7. ASEOS
Saen, como máximo, un neno e unha nena e non poden entrar no baño se hai 2 compañeiros, esperan fóra.
Ata que volvan á aula non poden saír outros.
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8. USO  DA  PIZARRA
Saen poucas veces. Cando o fan, desinféctase o rotulador que usaron.

9. AULA  VIRTUAL
Teremos formación ao longo dos meses de setembro e outubro para ir dotándoa de recursos e aprender a 
manexala coa finalidade de enviar tarefas ao alumnado e recibilas, unha vez rematadas,  para poderlles 
facer o seguimento. 

CUARTO DE PRIMARIA

O alumnado de 4° nivel está sentado de xeito individual gardando a máxima distancia entre pupitres que
as aulas nos permiten.

Traballamos todos os días na aula e lembramos  as normas básicas de lavado de mans, distancia social e
uso correcto da máscara. 

Este ano todo o material é de uso individual e está etiquetado con nomes. Gran parte do material gárdase
debaixo das súas mesas para evitar desprazamentos pola aula aos casilleiros. Algúns libros que non collen
neste espazo son repartidos pola mestra previo uso de xel hidroalcohólico e recollidos do mesmo xeito
para pasar un periodo de cuarentena como mínimo ata o día seguinte. 

Tanto as mochilas como as cazadoras están pendurados nas súas cadeiras. 

Nas entradas e nas saídas e antes de calquera desprazamento polo centro comprobamos que fagan uso do
xel. Para o uso do baño só poden sair de un en un e teñen tamén que facer uso antes e despois do xel.

Antes  da merenda botan xel nas mans e pousan a máscara nunha bolsa de tea que traen limpa para non
contaminar os pupitres. As merendas fanse  por quendas para evitar riscos. Mentras uns merendan outros
fan o proxecto lector e ao revés.  Unha vez rematan volven botar xel.

O recreo faise  por quendas e cada grupo ten unha zona do patio asignada que vai rotando cos días. Unha
vez volvemos do recreo e se relaxan os/as que o precisan cambian a máscara e  desbotan a vella  na
papeleira Covid.

Estamos intentando que o alumnado teña acceso ós materiais online cos que traballamos en papel na aula
para que poidan consultar o que fixemos dende as casas ou en caso de que non veñan ao centro por
motivos sanitarios lles resulte mais doado seguir as clases.

A pizarra é un elemento motivador para o alumnado e seguimos usandoa só que agora desinfectamos
sempre o bolígrafo antes e despois.
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QUINTO PRIMARIA

As normas  e  rutinas  nas  aulas  de  5º  curso  están  establecidas   segundo a  normativa  oficial  vixente,
cumpríndose  todas  elas.  A  nosa  actividade  de  ensino-aprendizaxe  ven  determinada  polo  uso  dos
ordenadores  e  da  aula  virtual  do  proxecto  Edixgal,  aínda  que  tamén  se  utiliza  material  de  escritura
funxible.  Así, o alumnado está sentado  en mesas individuais, dispostas en filas e separadas por 1´5 m.
Permanece durante toda a xornada escolar no seu posto de estudo, agás nas entradas e saídas, cando se
levantan para coller e devolver os ordenadores ao carro Abalar ou van ao baño (ambas accións de un en
un),  ao recreo ou a EF. 
Teñen o seu material (mochilas, carpetas, abrigos,…) gardado de e xeito persoal e diferenciado no seu
sitio, as mochila e abrigos colgados na cadeira, podendo utilizar tamén o estante de debaixo da mesa.
Excepto os ordenadores, o material lévase todos os días para casa. Existe material de empréstito na aula,
que  se  deixará,  previamente  hixienizado,  a  aquel  alumnado  que  careza,  un  día  puntual,  do  material
necesario. Unha vez utilizado pasará a unha cubeta de “material para desinfección”
O alumnado e profesorado permanece durante toda a xornada coa máscara posta e desinfecta as mans,
polo menos, cinco veces durante a mañá, poñendo especial atención a non tocar a cara. O único momento
en que se saca a máscara é no momento da merenda que se fai por quendas, de tal xeito que o alumno ou
alumna que está comendo ou bebendo está rodeado por persoas que teñen a máscara posta.
Todo o material pedagóxico, fichas de reparto, chaves da luz,… é tocado única e exclusivamente polo
titor ou especialista, coas mans ou superficies previamente hixienizadas. Se se usase o encerado parte do
alumnado sería sempre cun rotulador individual e propio, e desinfectarase as mans antes e despois de dita
acción. 

SEXTO PRIMARIA

Logo de explicar o protocolo xeral do centro , pasamos  falar da metodoloxía de traballo e protocolos de
actuación no sexto nivel. Este curso debido ó COVID 19 tivemos que replantearnos toda a programación
curricular  do  curso  anterior  e  actual,  facendo  varios  cambios  en  canto  a  contidos  ,  secuenciación  e
avaliación.  A metodoloxía de traballo cambiou completamente,  nos cursos antriores traballabamos en
grupos  colaborativos,  realizando  moitos  proxectos  en  grupos,  exposicións  horarios,  experimentos
científicos......este curso vímonos na obriga de replantexarnos todo isto e cambiar case todo.

O alumnado traballará  de xeito individual,  no seu pupitre,  o seres alumnado edixgal  utilizan os seus
propios ordenadores na plataforma. Esta será a maneira de traballar principal, non podendo compartir
material e mantendo sempre as distancias de seguridade. Isto dificulta moito materias coma as ciencias e
a plástica, onde proporcionar material individual a cada alumno en cada proxecto ou actividade resultaría
moi costoso. O alumnado ten que dispor do seu material no seu pupitre, tendo que levar eventualmente
algunha libreta  ou traballo  para realizar  en casa.  Os alumnos de maneira  individual  tamén realizarán
proxectos máis curtos, exposicións orais..... adecuando toda a actividade á situación actual. En canto o
traballo  na  casa,  centrarémonos  en  que  repasen  materias  e  fagan  algún  traballo  en  ordenador  ,  non
sobrecargando con exercicios mecánicos e repetitivos. 
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Toda esta metodoloxía poderase ir adecuando á situación sanitaria, podendo facer algunha actividade ou
proxecto en parellas  ou grupos pequenos ,  sempre que a situación e protocolo existente  o permitise.
Entendemos que todo pode mudar en semanas ou días, nós irémonos adecuando a circunstancias en cada
momento, sendo a nosa intención voltar ós grupos colaborativos nun futuro se fose posible. 

MERENDAS
Seguindo  o  protocolo  establecido,  o  alumnado  merendará  por  quendas,  en  filas  alternas  mantendo
distancias de máis de 2 metros  respecto ó compañeiro ou compañeira  máis próximo. Realízase unha
desinfección antes das merendas, despois das merendas e ó finalizar o día.

PROXECTO LECTOR
Todos os dias se realiza unha sesión de vinte minutos onde o alumnado fai lectura individual e despois
fanse actividades de compresión sobre os libros escollidos polos alumnos. Este ano decideuse non realizar
a actividade da mochila viaxeira ao non dispor do espazo de biblioteca.

ACTIVIDADES
Faremos actividades para celebrar días coma o SAMAÍN, MAGOSTO, ANTROIDO, DÍA DA PAZ....
pero lamentablemente serán de xeito individual, non se poderá compartir material e mantendo sempre
todas as medidas de hixiene e seguridade.

Os grupos de alumnado que reciban apoio por parte das mestras especialistas en PT e AL, seguirán o
criterio de grupo estable, establecido como norma organizativa deste centro educativo.

 As necesidades  individuais  do  alumnado  NEAE,  as  dimensións  das  aulas  e  o  número de

alumnado dos grupos-clase, serán criterios para desenvolver os apoios dentro ou fóra da aula ordinaria.

 Como norma xeral, as mestras de PT e AL recollarán ao seu alumnado na súa aula ordinaria e

acompañaráno ás súas aulas específicas respectivas, sempre que o apoio non se desenvolva dentro da aula
de referencia do propio alumnado.

 O alumnado deberá trasladar o seu propio material (estoxo, caderno de traballo ou aquel outro

que se requira).

 O inicio destes apoios farase respectando a adaptación do alumnado á escola, tendo en conta a

situación actual.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO CON NEAE
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 Emprego de máscara como norma xeral no alumnado e todos os membros da comunidade

educativa.

 Desinfección das mans con xel hidro alcohólico ao entrar na nova aula.

 As aulas de PT e AL contarán con mamparas de protección, que serán empregadas cando sexa

necesario.

 No caso do alumnado que reciba intervención específica de AL (como dislalias, disglosias,...),

precisará dunha pantalla protectora de uso individual, que será proporcionada polo centro. En ocasións,
este labor é incompatible co emprego da máscara.

 Deben manterse as xanelas abertas o maior tempo posible. Se esta circunstancia non se pode

dar, entre cada sesión con presenza de alumnado nestas aulas, realizarase unha ventilación de 5 minutos e
unha limpeza/desinfección dos elementos empregados.

 As entrevistas coas familias realizaranse principalmente por teléfono ou medios telemáticos,

debido a esta nova situación, e só de xeito presencial cando sexa absolutamente necesario, concertando
cita previa.

En anos anteriores, a aula TIC do centro estábase empregando de xeito habitual polo alumnado de 
Infantil, 1º e 2º de EP, xa que o alumnado de 3º e 4º de EP  usa os antigos equipos Abalar na propia aula, 
e o alumnado de 5º e 6º de EP forma parte do proxecto EDIXGAL.
Algunhas veces, por non dispoñer de un equipo para cada alumno e tamén por baixa cobertura Wifi, o 
alumnado de 4º asiste á aula TIC para impartir a materia de libre configuración (Informática).
Durante o presente curso, realizáronse desdobles no centro e precisamos da aula Tic para albergar dúas 
estancias para o profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, polo que NON SE 
USARÁ ESTA AULA COMO A AULA TIC.
Esta aula pasará a ser de uso do departamento de orientación.

EQUIPAMENTO ABALAR.
O antigo equipamento Abalar estará asignado ao alumnado de 4º nivel de primaria, ata que nos cheguen 
os equipos que temos solicitados á Consellería. 
O alumnado de 4º será o encargado da limpeza e desinfección do seu equipo do mesmo xeito que o fará 
co seu material escolar.
Cando recibamos os equipos solicitados á Consellería, repartiranse ao alumnado de 3º curso.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOS ORDENADORES

E DA AULA VIRTUAL
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EQUIPAMENTO EDIXGAL.
Cada alumno de 5º e 6º nivel dispón de un portátil do programa E-Dixgal, para uso persoal e 
intransferible, que poderá levar á casa. 
A súa limpeza e desinfección será igual que a do seu propio material escolar.

Reunións:

- Empregarase o comedor de Primaria para as reunións onde participe todo o profesorado, xa que ten as
dimensións axeitadas para manter as medidas de distanciamento

- As  reunións de ciclo ou nivel faranse na Sala de profesorado ou nunha aula , sempre respectando o
distanciamento  social.  Se  a  situación  o  impide,  a  comunicación  será  por  videoconferencia  usando a
plataforma ofertada pola Consellería. 

Sala de mestres/as:

• A sala de mestres/as ten aforo para quince persoas, polo que o profesorado que non estea de
garda, poderá facer uso dela. Terase que ventilar frecuentemente.

• Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal.

• Será responsabilidade individual  dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos
ordenadores (teclado e rato ) con xel hidroalcohólico.

• Para empregar a máquina de café ou a de auga, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa
ou usar hidroalcol antes do seu uso.

ORGANOS COLEXIADOS: CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR

CLAUSTRO. Os claustros de profesorado serán realizados por dúas vías:

1.- TELEMÁTICA: o claustro será a través da plataforma de proporcionada pola Consellería de
Educación.

2.- PRESENCIAL: O claustro será realizado de forma presencial nun lugar  (comedor escolar) que
reúna as medidas propias do protocolo COVID. 

Será o director /a do centro a persoa que decida o medio de realización do mesmo en función da
orde do día, priorizando na medida do posible a via telemática.

PREVISIÓNS ESPECIFICAS PARA TODO O PROFESORADO
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CONSELLO ESCOLAR

1.-  TELEMÁTICA:  o  consello  escolar  será  a  través  da  plataforma  de  proporcionada  pola
Consellería de Educación.

2.- PRESENCIAL: O consello será realizado de forma presencial na sala de mestres xa que reune
o aforo necesario para a realización destas reunións.

Será o director /a do centro a persoa que decida o medio de realización do mesmo en función da
orde do día, priorizando na medida do posible a via telemática.

O alumnado usuario de transporte escolar debe seguir as seguintes indicacións:
 Hixenizar as mans ao subir e baixar do autobús.

 Ocupar sempre o mesmo asento.

 Emprego de máscara durante todo o traxecto.

 O comedor  escolar  sigue estando ubicado no espazo que ocupaba ata  o de agora ao igual  que nos
anteriores cursos, coa diferenza de que este ano temos que establecer 2 quendas para poder atender a todo
o alumnado que ten praza no servizo. Este feito prodúcese por que debemos cumprir con todas as medidas
recollidas nos Protocolos das Consellerías de Sanidade e Educación co obxectivo de manter a distancia
mínima de 1,5 metros de seguridade entre os comensais ademáis de manter esa distancia entre as mesas
dos distintos grupos estables de convivencia.

O número de prazas dispoñibles en total, nos 2 espazos de comedor que temos, é de 330 comensais nas 2 
quendas: 190 na primeira (120 no espazo de primaria, espazo máis grande, e 70 no espazo de infantil, 
espazo que se ampliou pero que é máis pequeño); e 140 na segunda.
Na primeira quenda comerá o alumnado de infantil, 1º – 2º e 3º de primaria, na segunda quenda faráo o 
alumnado de 4º – 5º e 6º de primaria.

O feito de realizar 2 quendas dispoñendo dun número moi escaso de persoal colaborador (só conseguimos
10 colaboradoras/es cando temos autorizadas 15), fai que o Concello de Brión colabore contratando 
monitoras/es para complementar o servizo de atención ao alumnado que está fóra do comedor cando 
come unha ou outra quenda.

TRANSPORTE ESCOLAR

COMEDOR ESCOLAR
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Para realizar unha adecuada desinfección, limpeza e ventilación entre quendas, as/os colaboradoras/es son
os encargados de facelo, mentras o persoal de cociña se encarga de preparar o servizo da segunda quenda.
O Consello Escolar aprobou facer estes axustes para poder prestar o servizo coas garantías sanitarias que 
establecen os Protocolos.

As persoas responsables do servizo son: o encargado será o director do centro e a delegada sigue sendo 
unha mestra de infantil.

Este curso só contamos con 10 persoas colaboradoras para atender ao comedor xa que, despois de todos 
os procesos feitos para aumentar o número de persoas colaboradoras, non conseguimos anotar máis.
Polo tanto, estamos prestando o servizo con moitas dificultades e dun xeito totalmente precario. É moi 
probable que ao longo do curso o servizo se vexa condicionado por este feito.
O acceso das coidadoras ao centro realizarase pola porta principal.

Na cociña contamos con 5 persoas que realizan o traballo diario de elaboración dos menús pois o servizo 
que prestamos é de xestión directa.

O alumnado terá asignado un sitio fixo no comedor. Estes lugares ocupados polo alumnado serán 
asignados polas persoas responsables do servizo a principio de curso, atendendo ao criterio de que o 
alumnado pertencente ao mesmo grupo estable de convivencia comerá sempre agrupado nas mesmas 
mesas, sentados en oblícuo e respectando 1,5 metros de separación entre as distintas mesas pertencentes a
distintos grupos de convivencia estable. Si esto último non fora posible, decidimos colocar mámparas de 
separación (de 60 cm. de altura) entre os grupos.
O horario do comedor será de 14:15 a 14:50 h. para a primeira quenda e de 15:15 a 15:50 h. para a 
segunda. Entre as 14:50 e as 15:15 h. realizase a limpeza, desinfección e ventilación do espazo.
O alumnado deberá lavar as mans ou ben desinfectalas con xel hidroalcohólico antes de acceder ao 
comedor, desprazándose ata o mesmo seguindo o sentido e a dirección marcada nos corredores e sempre 
coa máscara posta. Só quitarán a máscara no momento de comer, e volverán a colocala no momento de 
espera entre plato e plato.
Primeiro accederá ao comedor o alumnado de infantil, 1º – 2º e 3º de primaria. O persoal colaborador será
o encargado de ir buscar, e levar de volta, ás respectivas aulas ao alumnado de infantil e 1º -2º e 3º de 
primaria. O alumnado de 4º – 5º e 6º irá ata a porta do comedor acompañado dos monitores e monitoras. 
En ningún momento se pode mesturar o alumnado dos diferentes grupos estables, nin ao acceder ao 
comedor nin na saída.
Os horarios de saída do alumnado que fai uso do servizo de comedor serán os seguintes:

-- 15:30 as familias poden achegarse ao centro para recoller ao alumnado que come na primeira 
quenda. O persoal colaborador será quen se responsabilice de  abrir as portas para entregalo. 

-- Ás 16:30 será cando o resto de alumnado vaia aos autobuses para voltar a casa (luns e martes).
– Ás 16:00 os mércores, xoves e venres sairán os autobuses de regreso do centro.
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PLAN DE COMEDOR E LIMPEZA

En cociña/servizo:
-- Limpeza de mans cada 60 minutos con xel.
-- Utilización de mascarilla en todo momento.
-- Non compartir equipos de traballo con outras persoas.
-- Ao rematar o día hai que proceder a un lavado en profundidade da cociña. 

Organización do comedor:
-- Non se permite o autoservizo de alimentación.
-- Non se permite a exposición de cubertería.
-- No momento do servizo tanto o personal como os usuarios deben levar máscara.
-- Nas portas de entrada e saída do comedor ten que haber dispensadores de  xel 

hidroalcohólico.
-- Na organización das mesas deberán terse en conta os grupos estables establecidos 

polo centro e organizar o servizo en base a eses grupos e mantendo a distancia de 
seguridade.

-- Non está permitido que o persoal colaborador axude a comer aos nenos e nenas.

LIMPEZA:

-- Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou 
calquera dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado debidamente autorizados e 
rexistrados. No uso dese produto respectaranse asindicacións da etiqueta.

-- Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección 
utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans.

-- Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, 
deforma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. 

Limpeza de comedor:
-- Mesas e cadeiras: desinfectado antes e despois de cada uso.
-- A cubertería deberá estar gardada e almacenada en espazos pechados (armarios ou 
alacenas con porta).
-- Recoméndase facer un paquete de cuchillo, tenedor, cuchara e servilleta.
-- O chan é necesario limpalo ao final de cada uso con material autorizado ou lixivia. 

INDICACIÓNS AO PERSOAL:
-- Deberán medirse a temperatura antes de acudir a traballar.
-- Si se ten máis de 37 grados non acudir a traballar.
-- Limpeza do uniforme diaria e en auga quente.
-- Utilizar máscara salvo para comer.
-- Utilizar o xel hidroalcohólico ou lavar as mans frecuentemente.
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CEIP Plurilingüe de PEDROUZOS
Pedrouzos, s/n. 15865 Brión. 

c  ei  p  .  pedrouzos  @edu.xunt  a.  gal  
http://www.edu.xunta.  gal  /centros/  c  ei  pdepedrouzos  

Tfno.: 881-866078

-- Non compartir obxectos nin comida.
-- Manter a distancia de seguridade.

ANEXOS: 

Anexo 1: Situación AULAS COVID.

Anexo 2:  Parte sintomatoloxía para o profesorado

Anexo 3: Parte sintomatoloxía para o alumnado

Anexo 4: Plan limpeza empresa Salgado

Anexo 5: Plan de limpeza de aseos

Anexo 6: Modelo de chequeo de ventilación

Anexo 7: Plano entrada infantil

Anexo 8: Plano entrada Primaria 1

Anexo 9: Plano entrada Primaria 2

Anexo 10: Espazo destinado a madrugadores

Anexo 11: Plano zonas de recreo.
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