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1. Datos do centro 

 

Código   Denominación 

36018471 CEIP de REBORDÁNS 

 

Enderezo C.P. 

CURUXEIRAS, S/N 36712 

Localidade Concello Provincia 

TUI TUI PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

886110817 ceip.rebordans@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipderebordans/ 
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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) 

652 188 894 

Membro 1  Nerea Castro Roa Cargo Directora 

Suplente Mª Luisa López Ramírez Cargo Xefa de Estudos 

Tarefas 

asignadas 

 Nomear aos membros e suplentes do equipo Covid. 

 Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 

 Coordinación do equipo Covid. 

 Xestionar a adquisición e distribución do material de protección 

necesario. 

 Comunicación de casos. 

 Revisar o funcionamento do protocolo e propor as modificacións 

necesarias. 

 Informar á Comunidade Educativa sobre os protocolos de actuación. 

Membro 2 Rosa Paz Pérez Cargo Mestra E.I. / Secretaria 

Suplente Almudena Blanco Paredes Cargo Mestra  E.I. 

Tarefas 

asignadas 

 Elevar as propostas do equipo de Educación Infantil. 

 Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Educación Infantil. 

 Difundir a información as membros do  ciclo de Educación Infantil e ás 

familias. 

 Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

 Inventariar o material de protección. 

 Revisar o funcionamento do protocolo e propor as modificacións 

necesarias. 

 Elaborar a listaxe cos datos do alumnado e do persoal do centro. 

Membro 3 Mª Coral Vázquez Guerra Cargo Mestra E.F. 

Suplente Sandra González Blanco Cargo Mestra E.P. 

Tarefas 

asignadas 

 Elevar as propostas do equipo docente de Educación Primaria. 

 Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Educación Primaria. 

 Garantir a difusión da información ao profesorado de Educación 

Primaria e ás familias. 

 Revisar o funcionamento do protocolo e propor as modificacións 

necesarias. 

 Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

 

3. Centro de saúde de referencia 
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Centro  Centro de Atención Primaria de Tui 

R/ Alcalde Casal Aboy, 4,  

36700 Tui - Pontevedra.  

Teléfono 

Fax 

986 601 936 

986 601 309 

Contacto Xefa de enfermería: Mónica 

Dr. Pose 

 

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

que inclúe) 

   O espazo de illamento será a aula nº 13 (aula de plástica nos anteriores cursos). 

   Este espazo conta cunha ventilación adecuada  e estará dotado con xel hidro alcohólico, 

xabón, luvas, papeleira con tapa, panos desbotables e máscaras. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o 

número total)  

 

 

 

TOTAL  

ALUMNADO  

NO  

CENTRO 

125 alumnos/as 

 

ETAPA EDUCATIVA NIVEL ALUMNADO 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

32 alumnos/as 

4º EI 9 alumnos/as 

5º EI 9 alumnos/as 

6º EI 14 alumnos/as 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

93 alumnos/as 

 

1º EP 14 alumnos/as 

2º EP 16 alumnos/as 

3º EP 14 alumnos/as 

4º EP 15 alumnos/as 

5º EP 15 alumnos/as 

6º EP 19 alumnos/as 
 

 

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

Mestres Ed. Infantil  3 

Mestres Primaria 6 

Mestres especialistas (2 compartidos con outros centros) 7 

Orientación (compartido con outro centro) 1 

Persoal non docente (coidadora) 1 

TOTAL 18 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo)  
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Etapa Ed. Infantil Nivel 4º 

Aula 3 Nº de alumnado asignado 9 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Ed. Infantil Nivel 5º 

Aula 2 Nº de alumnado asignado 9 Nº de profesorado asignado 7 

 

 

Etapa Ed. Infantil Nivel 6º 

Aula 4 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Ed. Primaria  Nivel 1º 

Aula 19 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Ed. Primaria Nivel 2º 

Aula 20 Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Ed. Primaria Nivel 3º 

Aula 22 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Ed. Primaria Nivel 4º 

Aula 21 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Ed. Primaria Nivel 5º 

Aula 17 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Ed. Primaria Nivel 6º 

Aula 18 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

 

* OBSERVACIÓN: O profesorado variará en función dos apoios que sexan necesarios, sendo 

revisable e modificable ao longo do curso. 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que 

xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 
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   No noso centro estableceranse grupos de convivencia estables de aula, formados polos 

alumnos (ningún grupo supera os 20 alumnos/as por aula), que xunto co titor/a e o resto do 

profesorado conformarán Grupos de Convivencia Estable.  

   Estes grupos deberán evitar a interacción cos otros grupos do centro. 

   Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar 

cando non estean na súa aula. Deste xeito empregarán a máscara nos espazos comúns e 

recreo, así como nas entradas e saídas. 

   Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

      Grupos de Educación  Primaria: 

- O alumnado accederá con máscara ao recinto escolar, e permanecerá con ela mentres 

estea no mesmo (excepto en E.F. nas actividades nas que sexa posible retirala). 

- Terán unha bolsa ou sobre co nome para gardar a máscara cando non sexa necesario o 

seu emprego.  

- Así mesmo, deberán traer unha máscara de reposto. 

- Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de 

emprego máis común). 

- Cando sexa necesario empregar material común, deberá ser desinfectado unha vez 

finalizado o seu emprego. 

- Cada alumno/a terá un rotulador de encerado propio. O borrado do encerado será 

responsabilidade do profesorado. 

- A desinfección do borrador de encerado, así como a do lapis do encerado dixital será 

responsabilidade do profesorado. 

- Existirán zonas ben diferenciadas e perfectamente sinalizadas para que os alumnos podan 

gardar o  material cando este sexa de uso grupal. 

 

     Grupos de Educación Infantil: 

- O alumnado accederá ao recinto escolar e á aula con máscara.  

- Terán unha bolsa ou sobre co nome para gardar a máscara cando non sexa necesario o 

seu emprego. 

- Así mesmo, deberán traer unha máscara de reposto. 

- Cada alumno terá o seu propio material de traballo.  

- Cando sexa necesario empregar material común, deberá ser desinfectado polo profesorado 

unha vez finalizado o seu emprego. 

- A desinfección do rotulador e do borrador de encerado, así como a do lapis do encerado 

dixital será responsabilidade do profesorado. 

- Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos podan gardar o seu material cando 

este sexa gardado de xeito grupal. 

 

Distribución de espazos segundo os modelos propostos nos anexos en función do número 

de alumnos. En todos os modelos existen pautas para que a distancia de traballo aumente 

entre o alumnado con respecto ao habitual. 

- Para reducir a interacción física na aula optaremos por dous modelos de distribución de 
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mesas:  

          Individual: en liña, todos no mesmo sentido. 

           Grupal: en formación “flor”. Deste xeito, garantimos que dentro da aula o contacto               

directo unicamente se produza entre grupos dun máximo de catro alumnos.  

 

- Polos corredores 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.  

- Todo o profesorado que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta 

desinfección de mans. 

 

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co 

equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias) 

- Teléfonos do centro: 886 110 815 – 886 110 817 – 698 120 381 

- Correo electrónico: ceip.rebordans@edu.xunta.gal 

 

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

   Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado. 

   Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos 

un específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa Covid19. 

   As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero 

ao figurar no específico por Covid-19 quedará a eximida a xustificación a efectos de apertura 

do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas 

necesarias en caso de confirmación do caso. 

   As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin 

de mes á persoa que exerza a Xefatura de Estudos. 

 

ANEXO I: Modelo de “Rexistro por sintomatoloxía compatible con COVID19” 

 

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

sanitarias e educativas) 

1º.- Aviso ao coordinador Covid-19. 

2º.-Comunicación do coordinador Covid-19 coas autoridades sanitarias e coa familia do 

afectado: 

       • Chamada telefónica á familia do afectado/a. (So no caso do alumnado). 

       • Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

       • Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

       • Subida de datos á aplicación. 
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Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque 

xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

   En función do número de alumnos/as e características das aulas, mostramos diferentes 

opcións de colocación dos pupitres. 

   Para reducir a interacción física na aula optaremos por dous modelos de distribución de 

mesas:  

- Individual: en liña, todos no mesmo sentido. 

- Grupal: en formación “flor”. Deste xeito, garantimos que dentro da aula o contacto directo       

unicamente se produza entre grupos dun máximo de catro alumnos.  

 

ANEXO II: “Planos de distribución de mesas e cadeiras nas aulas.” 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita 

as distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

   No noso centro non se da o caso.  

 

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

cuestionario de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, 

departamento de orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas 

como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto 

da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021)  

   Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, 

adoptamos as seguintes medidas: 

- Emprego de máscara como norma xeral.  

- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico que se 

realiza, as aulas de PT e AL contarán con mamparas de protección que serán empregadas 

cando sexa necesario. 

- Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras 

protectoras, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara. 

- Non acudirán alumnos/as de diferentes grupos na mesma sesión. 

- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de 

cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

- Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo. 

 

ANEXO III: “Cuestionario de prevención dos centros educativos” 

 

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

   Realizaranse preferentemente por teléfono ou videochamada. 
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   En último caso poderá realizarse de forma presencial asistindo so un dos proxenitores ou 

adulto responsable Neste caso, a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, 

previa cita e garantido a distancia social. 

   Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.                                       

Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, 

avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma e así evitar a manipulación 

conxunta. 

   En todo caso, será obrigatoria a cita previa (por abalarmóbil ou teléfono). 

 

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

persoal do concello...) 

   Coma 1ª opción utilizaremos o sistema de mensaxería: ABALARMÓBIL 

   Coas familias que non o podan instalar empregaremos o correo electrónico. 

   En última instancia utilizaremos a chamada telefónica. 

   Na web do colexio (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipderebordans/) aparecerá toda a 

información relevante que vaia xurdindo. 

   A información cos provedores xa se realiza habitualmente por correo electrónico ou teléfono, 

polo que seguiremos a empregar estas vías. 

 

17. Uso da máscara no centro 

   Toda persoa que acceda ao recinto escolar deberá levar máscara obrigatoriamente. 

Educación  Infantil:  

   Será recomendable o uso da máscara na aula, especialmente nas actividades nas que a 

interacción sexa maior. Será obrigatorio o seu uso fóra da aula.  

   Especialmente no grupo de 4ºEI, no período de adaptación, farase fincapé neste tema, 

dándolle normalidade ao feito de levala. 

   O profesorado valorará o feito de, en momentos puntuais, utilizar a pantalla para facilitar a 

interacción co alumnado.   

Educación  Primaria:  

   Será obrigatorio o uso da máscara durante toda a xornada, excepto en EF, nas actividades 

nas que sexa posible retirala. 

   Excepción: na aula de AL, dadas as características desta especialidade, a mestra valorará 

se cambiar a máscara pola pantalla. Neste suposto, o uso da mampara será obrigatorio.  

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

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

   Enviarase o enlace ás familias a través de ABALARMÓBIL. 

   Proporcionaráselles ás familias un resumo das medidas en formato papel e informaráselle á 

comunidade educativa a través do claustro, ANPA e Consello Escolar.  

   De producirse actualizacións/modificacións no plan informarase utilizando as mesmas vías. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipderebordans/
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Id. Medidas de limpeza 

 

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

frecuente (non incluír datos de carácter persoal) 

   O Concello de Tui deberá asumir a responsabilidade da limpeza do centro co persoal 

necesario e en función das necesidades do protocolo. 

Mañás: unha traballadora virá tres veces (10:30- 11:45 e 13:00) a realizar a limpeza de aseos, 

pasamáns e zonas comúns. 

Tardes: virá unha traballadora por planta durante 1h 30´ (como xa se viña facendo). 

Pavillón: realizarase unha limpeza ao mes. 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da 

alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza 

polo menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter 

persoal) 

O Concello de Tui deberá asumir a responsabilidade da limpeza do centro co persoal 

necesario e en función das necesidades do protocolo. 

Mañás: unha traballadora virá tres veces (10:30- 11:45 e 13:00) a realizar a limpeza de aseos, 

pasamáns e zonas comúns. 

Tardes: virá unha traballadora por planta durante 1h 30´ (como xa se viña facendo). 

Pavillón: realizarase unha limpeza ao mes. 

 

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. Aconséllase o emprego de elementos de 

protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 

   Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

   Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na 

dependencia que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes 

de ser posible o seu novo uso. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

   En cada aseo colocarase unha folla de rexistro semanal de limpeza, onde constarán días, 

horas e persoal que  leve a cabo a limpeza e desinfección. 

 

ANEXO IV: “Rexistro da limpeza dos aseos” 

 

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

   En cada aula colocarase unha folla de rexistro semanal de ventilación, onde constará cando 
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se levará a cabo e o profesorado que a realice. 

 

ANEXO V: “Rexistro de ventilación nas aulas.” 

 

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 os elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, 

máscaras). 

      A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto: 

diariamente pecharase e retirarase a bolsa co lixo e se depositará no colector de cor verde.  
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Id. Material de protección 

 

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

   O Equipo COVID do centro será o responsable de inventariar todo o material de protección 

do que disporá o centro. Elaboraranse táboas de rexistro para recoller os datos pertinentes 

(adquisición, distribución , gasto...) 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

   O centro disporá da suficiente cantidade de material de protección para garantir o 

cumprimento do presente plan. 

   Para a elección de provedores ao longo do curso, serán determinantes os seguintes 

criterios: calidade/prezo/servizo. 

 

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

   Determinarase unha cantidade de material de protección mínima que sempre deberá quedar 

como remanente no centro. 

   O aprovisionamento de máscaras para alumnado, profesorado e persoal non docente será 

particular, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio, se ben poderá facerse uso das 

existentes no centro en caso necesario. 

   A Consellería proporcionará unha máscara (cunha duración de 60-70 lavados) para cada 

mestre/a. 

   Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas 

de látex ou nitrilo, pantallas, mamparas... 

   O material será entregado polo equipo Covid aos membros do persoal do centro, que 

deberán asinar nunha folla de rexistro a recepción do mesmo. 

   En cada aula do centro haberá un dispensador para a desinfección de mans e un difusor 

para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. O responsable da reposición 

destes materiais será o profesorado. 

   O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel dos dispensadores 

das zonas comúns e de comunicar ao equipo Covid a necesidade da adquisición do mesmo. 
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Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha 

propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

   O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha autoenquisa 

diaria de síntomas para comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-COV-

2 mediante a realización da enquisa clínico epidemiolóxica do ANEXO IV. 

   Para a detección precoz no alumnado, as familias realizarán unha autoavaliación dos 

síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por 

SARS-COV 2 (ANEXO IV) 

 

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES: 

 

- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, 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 en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

- Diante dun suposto no que un alumno/a do que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación 

previsto con antelación:  

   1º- Levarase ao alumno/a á aula de illamento (aula nº 13, antiga aula de Plástica) e 

colocaráselle unha máscara cirúrxica. 

   2º- Contactarase coa familia. 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. Antes de 

acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento e acceso á 

instalación. 

   3º- Chamarase ao centro de saúde de Atención Primaria de Tui, ou ao teléfono de referencia 

do SERGAS. Seguiranse as súas instrucións.  

   4º- En caso de presentar síntomas graves ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.  

   5º- O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido 

por máscara, e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica 

sexa valorada por un profesional sanitario. 

   6º- A persoa coordinadora do equipo COVID contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade 

para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle informática sinalada no punto 2 do 

protocolo). 

 

   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 vixilancia evolutiva das persoas identificadas como 

contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán 
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estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

 

CONFIRMACIÓN DUN CASO POSITIVO: 

 

- 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 dun 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 asignado a ese grupo. 

•Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días 

poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho 

ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 

- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de 

polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas 

as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións 

das autoridades sanitarias. 

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de 

risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os 

supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 

- 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. 

 

O modelo proposto establece catro fases: 

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

   Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, 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´5 metro entre eles. 

- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 
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- 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. 

 

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 recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas. 

 

ANEXO VI: Modelo de “Autoenquisa clínica do COVID 

ANEXO I: Modelo de “Rexistro de sintomatoloxía compatible con COVID19” 

 

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

educativa (deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á 

autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome) 

   A persoa responsable de realizar as comunicacións será a responsable da Dirección do 

centro, e na súa ausencia a persoa responsable da Xefatura de Estudos. 

 



 

 

CEIP de Rebordáns    Páx. 16 de 38  

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura 

territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

- 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.rebordans@edu.xunta.gal, onde 

quedará rexistrada. 

- A dirección remitirá esta documentación vía correo electrónico á xefatura territorial 

correspondente, achegando un informe das tarefas condicionantes específicas do posto de 

traballo e determinación das medidas de protección existentes (ANEXO IV do protocolo).  

- A Inspección Médica Educativa revisará as peticións e emitirá a resolución correspondente. 

- Se procede, dende o centro tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación 

persoalcentros reflectindo no apartado observacións a casuística. 

ANEXO VII: “Solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible” 

ANEXO VIII: “Certificación de condicións de seguridade no centro educativo” 
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Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de 

ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos 

poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das 

distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do 

centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

   Como norma xeral deberanse evitar as aglomeracións e os tempos de espera nas entradas 

e saídas. 

   O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto 

polas familias como polo profesorado. 

 

ALUMNADO NON TRANSPORTADO: 

 

   A maioría do noso alumnado é transportado polo que o alumnado que accede ou sae do 

centro acompañado por un adulto responsable supón unha porcentaxe pouco elevada. 

 

ENTRADAS:  

   A entrada realizarase de forma escalonada de 9:00 a 9:15. 

   Todo o profesorado implicarase na vixilancia (entradas, corredores e aulas). 

   O alumnado  accederá ao recinto escolar pola cancela grande do seguinte xeito: 

       

      Educación Infantil: os alumnos/as acompañados por so un adulto responsable entrarán 

pola porta de  Infantil, gardando a distancia de seguridade necesaria. A persoa de garda será 

a encargada de acompañalos, segundo vaian chegando, ata a aula correspondente onde 

agardará por eles a súa titora. 

       

      Educación Primaria: os alumnos/as entrarán ao edificio pola porta principal. O adulto 

responsable acompañante non poderá acceder ao recinto escolar, accedendo os alumnos/as 

sos baixo a vixilancia das persoas de garda. O alumnado dirixirase á súa aula, segundo vaian 

chegando, onde agardará o mestre/a correspondente. 

 

SAÍDAS: 

    A saída realizarase de forma escalonada de 14:05 a 14:15. 

   Todo o profesorado implicarase na vixilancia (entradas, corredores e aulas). 

   O alumnado sairá pola cancela grande. 

       

      Educación Infantil: ás 14:05-14:10 sairán pola porta de Infantil, onde agardarán por eles os 

adultos responsables (un por familia). Os grupos sairán de forma escalonada evitando que 

coincidan no corredor. No caso de que algunha familia se retrase, deberá agardar na porta ata 

que a titora llo entregue. En ningún caso, as familias poderán acceder ao edificio. 
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      Educación Primaria: ás 14:05 sairán pola porta principal, respectando o percorrido 

asignado a cada grupo. As familias agardarán fóra do recinto escolar (na cancela grande). O 

mestre/a de garda controlará a saída e farase cargo do alumnado en caso de que algunha 

familia se retrase. 

 

      Alumnado usuario do comedor: Ás 14:05 a encargada do comedor recollerá ao alumnado 

de EI nas aulas e  ás 14:10 o alumnado de EP dirixirase ao comedor onde xa estará a 

encargada de comedor agardando. 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de 

entradas e saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —

cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de 

circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que 

figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

ENTRADAS E SAÍDAS: 

   Educación  Infantil: Entradas e saídas pola porta de Educación Infantil. 

   Educación Primaria: Entradas e saídas pola porta principal. 

 

CIRCULACIÓNS POLO CENTRO: 

   Polos corredores circularase polo lado dereito, respectando a distancia individual. 

   As escaleiras serán de dobre sentido, circulando sempre pola dereita.  

   Os grupos de 3º,4º e 5º circularán pola escaleira da dereita, e os cursos de 1º, 2º e 6º pola 

escaleira da esquerda. 

 

   USO DO ELEVADOR: 

   O uso do elevador quedará limitado ás persoas de mobilidade reducida e os seus 

acompañantes, que deberán usar máscara. 

 

ANEXO IX: “Plano de portas de acceso e circulación polo centro.” 

 

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa 

premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

   Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos 

espazos comúns. 

 

   Aulas: colocarase cartelería relativa á prevención e hixiene individual. Marcarase no chan os 

lugares onde deben permanecer as mesas respectando en todo caso a distancia de 

seguridade. 

 

   Aseos: colocarase cartelería relativa á prevención e hixiene individual. 

Na planta baixa (Educación Infantil) asignarase un cuarto de aseo por grupo.  

No primeiro andar (Educación Primaria) asignarase un lavabo e un inodoro por grupo, polo 

que se colocarán carteis indicativos. 
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   Corredores e escaleiras: colocaranse no chan frechas indicando o sentido da circulación 

(sempre polo lado dereito), e nas paredes colocaranse carteis de prevención e de 

distanciamento social. 

 

   Zonas de espera para o alumnado transportado: Na planta baixa ubicarase a zona de 2 liñas 

de autobús e no 1º andar ubicarase a 3ª liña, sinalizándoas con marcas no chan coas cores 

das diferentes liñas para garantir a distancia de seguridade. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

   A entrada realizarase de forma escalonada de 9:00 a 9:15. 

   Todo o profesorado implicarase na vixilancia (entradas, corredores e aulas). 

 

ENTRADAS:  

   O alumnado transportado accederá pola cancela pequena e dirixírase, controlado polos 

mestres de garda, ata a porta principal.  

   En caso de coincidir ao mesmo tempo varios autobuses, o mestre/a de garda na cancela 

determinará a orde na que accederá o alumnado ao centro, de tal maneira que ata que o 

alumnado dun autobús non remate de entrar no centro, non poderán baixar os do seguinte.  

 

SAÍDAS: 

   O alumnado transportado sairá do centro pola porta principal e dirixírase ao autobús 

correspondente pola cancela pequena. 

- Educación Infantil: ás 14:05 o profesorado de garda recollerá ao alumnado de Educación 

Infantil e acompañarao ata a zona asignada a cada liña. 

- Educación Primaria: ás 14:15 os diferentes grupos sairán de forma escalonada (de menos 

idade a máis) acompañados polo profesorado correspondente e colocaranse na zona 

asignada a cada liña. 

Os mestres de garda irán sinalando a orde de saída das diferentes liñas en función da 

chegada dos autobuses. 

 

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

Entradas: 13-16 persoas. 

Saídas: 13- 16 persoas. 

Recreos: 8 persoas. 
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Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co 

programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións 

que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e 

incorporaranse ao presente plan) 

Sen actividade. 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 
comedor (previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou 

posteriores ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo) 

   A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva posiblemente non se 

leven a cabo debido á imposibilidade de garantir o cumprimento das medidas esixidas no 

protocolo. 

   No caso de que finalmente se leven a cabo, variaremos este punto para recoller os aspectos 

que regulen o desenvolvemento das mesmas. 

PENDENTE DA INFORMACIÓN QUE APORTE A ANPA. 

 

ANEXO X: “Plan de adaptación das Actividades Extraescolares” 

 

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

   As reunións da ANPA (tanto xerais coma coa directiva) realizaranse por norma xeral de 

forma presencial na biblioteca. De non poder cumprir a distancia de seguridade, realizarase no 

pavillón ou no ximnasio. Se non se puidera realizar de forma presencial, empregaríase a 

aplicación Whatsapp. 

   As reunións do Consello Escolar realizaranse de forma presencial na sala do profesorado ou 

na biblioteca dependendo do número de asistentes. 

No caso de non poder realizala de forma presencial, optarase por reunións telemáticas na 

plataforma oficial que oferte a consellería. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

REUNIÓNS DE INICIO DE CURSO: 

   Realizarase de forma presencial antes do comezo do curso. Nesta reunión concretaranse as 

medidas organizativas do centro derivadas da presente situación, así coma os aspectos 

concretos do grupo clase. Convocaranse en distintos días e horarios para evitar 

aglomeracións. 

 

TITORÍAS: 

   As titorías levaranse a cabo os martes de 16:00 a 17:00 ou cando acorde o profesorado 

coas familias, sempre con cita previa.  
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   De ser presencial, a reunión realizarase na aula, respectando a medidas relativas a 

distancia, uso  de máscara e desinfección de mans á entrada. No caso de ser preciso a 

revisión dunha proba escrita, solicitarase previamente para ter unha copia e evitar a 

manipulación conxunta de documentos. 

   A maiores poderanse empregar medios telemáticos (teléfono, videochamada). 

 

COMUNICACIÓNS: 

   Nas comunicacións coas familias empregaranse diferentes canles: páxina web, abalarmóbil, 

teléfono e correo electrónico. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

   Por norma xeral, neste curso non se realizarán actividades e celebracións de centro que 

impliquen a xuntanza física de grupos. 

 

CELEBRACIÓNS: terán lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos 

docentes a súa organización baixo estas premisas: 

• Evitar mesturar de alumnado de diferentes grupos. 

• Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 

• Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do 

evento. 

• Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: realizadas no propio centro, poderán levarse a cabo 

sempre que as quendas respecten o aforo e as normas de hixiene e ventilación entre actos.  

 

SAÍDAS DIDÁCTICAS: poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento 

derealizalas, sobre todo en canto ao aforo e as normas de hixiene e ventilación das 

instalacións da actividade. 
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Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de 

priorización para o uso do transporte) 

ENTRADAS: 

- A medida que cheguen os autobuses, o profesorado de garda indicará a orde na que debe  

entrar o alumnado e dirixirse á súa aula, evitando aglomeracións nos corredores. 

 

SAÍDAS: 

- O alumnado agardará en filas nas zonas habilitadas para cada liña, gardando a distancia de 

seguridade. Ditas zonas serán as seguintes: 

- Liña 1 (cor laranxa): corredor do primeiro andar. O alumnado de Educación Infantil agardará 

na zona de secretaría. 

- Liña 2 (cor amarela): corredor da planta baixa (zona Educación Infantil). 

- Liña 3 (cor verde): corredor planta baixa (zona biblioteca). 

 

   No caso de que algunha familia veña recoller ao seu fillo/a transportado, deberá agardalo 

fóra do recinto escolar, debendo avisar á coidadora do transporte escolar. 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

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

(establecemento de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos 

comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro) 

   Farase unha única quenda. 

   O persoal responsable do comedor recollerá ao alumnado de Educación Infantil e recibirá 

aos de Educación Primaria no comedor. 

   O alumnado accederá e sairá do comedor coa máscara de protección. Colocarán as 

mochilas e abrigos na propia cadeira e cando estean sentados, sacarán a máscara e 

gardarana.  

   No comedor lavarán as mans ao entrar, ao saír e sempre que sexa preciso. 

   Asignaráselles un sitio fixo, tentando respectar os grupos por idades. 

   Asignarase unha mesa para cada dous comensais respectando a distancia de seguridade. 

   Para a recollida do alumnado, a responsable do comedor acompañarao ata a porta principal 

e agardarán polas familias, que poderán acceder unicamente ata a porta principal, evitando 

entrar no edificio. 

 

ANEXO XI: “Plano de distribución de mesas do comedor”. 

ANEXO XII: “Plan de adaptación do catering” 
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43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o 

mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

Non contamos con persoal colaborador. 

 

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

carácter persoal) 

Non contamos con este servizo. 
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Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas 

noutros espazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, 

laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As 

previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

   Estes espazos contarán coas mesmas medidas de protección e hixiene que as aulas 

adicadas a titorías e nelas deberán seguirse as normas xerais: 

   - É obrigatoria o uso da máscara e a hixiene de mans nas entradas e saídas destes 

espazos. 

   - O material que sexa compartido deberá ser desinfectado antes e despois da clase polo 

mestre/a. 

   - Evitarase a formación de grupos, tentando manter a distancia de seguridade en todo 

momento. 

   - Procederase a súa ventilación ao remate da sesión. 

 

IMPARTICIÓN DAS ESPECIALIDADES: 

   As especialidades impartiranse nas aulas de cada titoría para reducir o movemento e 

circulación polos corredores, agás nos casos nos que haxa que desdobrar os grupos, como 

sucede na especialidade de Relixión e Valores Sociais e Cívicos ou en EF, que se impartirá 

no ximnasio e no pavillón.  

- Aula de Informática: asignaranse quendas para o seu uso. Nesta aula impartirase a materia 

de Relixión Católica cando o mestre así o decida. 

- Aula de Música: nesta aula impartirase a materia de Relixión Evanxélica. 

- Biblioteca: Cada grupo terá asignada unha sesión concreta para ir á biblioteca co titor/a 

dentro do horario lectivo. Na biblioteca impartirase a materia de Valores Sociais e Cívicos ao 

alumnado de E.I.  

- Aula de Inglés: no presente curso impartirase nesta aula a materia de Valores Sociais e 

Cívicos ao alumnado de E.P. 

- Aula de Plástica: esta aula será o espazo asignado para o illamento, de ser detectado un 

posible caso de contaxio. 

- Pavillón e ximnasio: establecerase un horario procurando, na medida do posible, que non 

haxa grupos nestes espazos en sesións consecutivas para facilitar a súa desinfección. 

- Laboratorio: o laboratorio pasará a ser parte do comedor. 

   Todas estas aulas deberán ser desinfectadas e ventiladas durante os últimos 5 minutos da 

clase.  

- Uso do pavillón para actividades dependentes do concello. 

PENDENTE DE CONCRETAR A LIMPEZA CO CONCELLO 

 

 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 
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MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA: 
   Para evitar o uso de vestiarios, os días que teñan clase de EF deben asistir ao centro con 

roupa e calzado apropiados. 

   O alumnado de 5º e 6º non utilizará as duchas, como viñamos facendo. O resto do 

alumnado tampouco cambiará a roupa despois da sesión. Ningún tipo de material (toalla ou 

calzado) poderá quedar no colexio. 

   Empregarase o material de hixiene do centro (xel hidro alcohólico) tanto ao inicio coma ao 

remate da sesión, non é necesario traelo da casa. 

   Utilizaranse desinfectantes debidamente autorizados e rexistrados para a limpeza dos 

materiais empregados. 

   Tanto no ximnasio coma no pavillón haberá colectores con tapa e accionados con pedal 

para depositar panos e calquera outro material desbotable, así como dispensadores de xel 

hidro alcohólicos e desinfectantes con actividade virucida para a limpeza do material. 

   Se abrirán xanelas e portas para ventilar durante o maior tempo posible, e evitar o contacto 

cos pomos. 

MEDIDAS PERSOAIS: 

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

momento da sesión. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente. 

   Durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de seguridade interpersoal. 

   Incidirase frecuentemente nas medidas de prevención, hixiene e desinfección: lavarse as 

mans correctamente, evitar tocarse a cara, expectorar só en panos que podan refugarse, tocar 

só o material imprescindible, tusir ou esbirrar cubríndose a boca e o nariz co cóbado 

flexionado, usar correctamente a máscara...Instalarase  cartelería visible coas normas básicas 

de seguridade nas instalacións e espazos de EF. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 

   Sinalaranse áreas para que o alumnado poda depositar as mochilas e chaquetas sen que 

estas entren en contacto, e que no proceso podan facelo de maneira ordenada e gardando as 

distancias. 

   Priorizaranse actividades sen contacto físico e nas que se poda manter o distanciamento. 

   Adaptaranse as regras dos xogos e deportes colectivos de tal maneira que controlen mellor 

o achegamento físico entre participantes. 

   Evitar o uso de materiais compartidos durante a actividade. 

   Ao finalizar cada sesión o material utilizado será convenientemente desinfectado. 

   Adaptarase a programación anual da materia para, neste primeiro trimestre, traballar 

aqueles estándares que implican actividades de execución individual: coordinación, equilibrio, 

ritmo, expresión corporal... e que requiran o mínimo material. 

   Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de 

máscara. 

   Segundo a evolución da pandemia, así como da normativa que se derive da crise sanitaria 

declarada, estas recomendacións poderían sufrir modificacións. 

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

   O alumnado so cambiará de aula para dirixirse á biblioteca, á aula de Informática, ao 

ximnasio/pavillón, á aula de PT/AL, á aula de Inglés (materia:Valores Sociais e Cívicos) e á 

aula de Música (materia: Relixión Evanxélica). 

   O profesorado que saia dunha aula terá que  ventilar a aula (debendo deixar constancia da 

hora na folla de rexistro habilitada a tal efecto) e desinfectar todos aqueles obxectos e 

materiais cos que tivera contacto. 

   Cando o alumnado teña que cambiar de aula, recollerán 5 minutos antes para estar 

preparados á hora e saír de forma ordenada e continua de un en un e gardando a distancia de 

seguridade. 

   Empregarase o xel tanto na entrada coma na saída das aulas.  

 

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais 

establecidas no protocolo) 

   É obrigatorio o uso da máscara. O alumnado deben hixienizar as mans antes e despois da 

estancia na biblioteca. O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e noutros postos de 

traballo aqueles que podan ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e 

se optimicen os postos dispoñibles. 

   O empréstito de libros ou outros materiais realizarase de xeito habitual aínda que as 

devolucións deberán permanecer en corentena como mínimo 24 horas antes de volver aos 

andeis. 

   O equipo de biblioteca elaborará unha normas concretas de funcionamento adaptadas á 

presente situación. 

 

 

 

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

atención á realidade do centro) 

ED. INFANTIL: 

- 4º EI- Utilizarán o cuarto de aseo ubicado na súa aula. 

- 5º EI- Utilizarán o cuarto de aseo ubicado á esquerda de secretaría. 

- 6º EI- Utilizarán o cuarto de aseo ubicado á dereita da secretaría. 

 

ED. PRIMARIA: 

- Cada grupo terá asignado un lavabo e un inodoro coa correspondente sinalización. 

- Todos os aseos cumprirán coas medidas establecidas e aprobadas no protocolo en canto á 

sinalización e medidas de desinfección antes mencionadas. 

- Os aseos para o profesorado e persoal non docente, serán desinfectados por eles antes de 

saír. 
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Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso 

as divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de 

espazos a grupos ou niveis coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

HORARIO: O horario do recreo será de 11:45 a 12:15. 

 

NORMAS XERAIS NO RECREO: 

   Todas as persoas levarán as máscaras ao recreo. 

   Non estará permitido utilizar elementos de xogo colectivo nin traer da casa ningún tipo de 

obxecto ou xoguete. Os xogos deberán minimizar o contacto e favorecer a separación de 

seguridade. 

   Procuraranse xogos para os que non sexa preciso moito contacto físico, como mariola, 

comba, goma… Os materiais ou utensilios empregados quedarán gardados nun espazo 

especifíco e desinfectaranse despois de rematar o recreo. 

 

ZONAS: Diferenciaranse nove zonas. 

   Ed. Infantil: o patio de Educación Infantil dividirase en tres zonas (areeiro, parque e circuíto) 

e as quendas rotarán diariamente. Este alumnado irá ao aseo da planta baixa. 

   Ed. Primaria: o patio dividirase en seis zonas (monte 1, monte 2, baloncesto, pavillón 1, 

pavillón 2 e pavillón 3) e as quendas rotaranse diariamente. Este alumnado irá aos aseos do 

primeiro andar. 

   Haberá un mestre/a de vixilancia en todos os aseos. 

 

ENTRADAS E SAÍDAS DO RECREO: 

   A cada grupo asignaráselle unha zona de uso exclusivo, á que accederán acompañados 

polo mestre asignado ao grupo na 3ª sesión  ata a zona que lles corresponda, onde agardará 

o mestre/a de garda desa zona.  

   Ao remate do recreo, cada grupo colocarase en fila (monte 1, monte 2 e baloncesto na 

cancha de baloncesto, os tres grupos do pavillón alí mesmo, e os de Ed. Infantil farana na súa 

zona) e entrarán comezando polos máis maiores. No corredor agardará titor/a de cada grupo 

para acompáñalo á aula. 

 

MERENDAS: 

O alumnado de 3º a 6º de EP merendarán na aula nos últimos 10-15 minutos da 3ª hora. 

 

METEOROLOXÍA ADVERSA: 

   Se a meteoroloxía é adversa todos os grupos permanecerán nas súas aulas e haberá 

profesorado de vixilancia nos aseos.  

ANEXO XIII: “Plano da distribución das zonas de recreo”. 
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51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do 

profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non 

incluír datos de carácter persoal) 

ENTRADAS: 

   Haberá tres mestres/as de garda nas portas de acceso ao centro e unha no corredor do 

primeiro andar. O resto de profesorado agardará polo alumnado nas aulas. 

RECREOS: 

   Haberá un mestre/a encargado da vixilancia de cada zona e dous mestres/as nos aseos. 

SAÍDAS: 

   Haberá dous mestres/as de garda na entrada principal. Cada grupo sairá da aula 

acompañado polo mestre/a responsable da última sesión. 
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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) 

USO DE ASEOS: EI e 1º- 2º de EP 

- Cada aseo contará coa cartelería precisa para lembrar as normas de hixiene necesarias. 

- Cada aula terá asignado un aseo, evitando o contacto entre as distintas aulas. O uso farase 

de maneira individual excepto na hora do lavado de mans, que se fará de forma grupal coa 

titora establecendo a orde do uso do mesmo. 

- En cada clase asignaráselle un inodoro para uso masculino e outro para uso feminino, coa 

debida sinalización na porta, perfectamente visible para o alumnado. 

- Procurarase, na medida do posible, que o alumnado non faga uso dos aseos durante o 

período de recreo, para evitar posibles contactos con outros nenos/as. Tratarase de que os 

alumnos vaian ao aseo antes e despois do recreo. 

- Durante o período de recreo haberá un mestre/a encargada da vixilancia dos aseos. 

- En cada aseo haberá o material de aseo necesario: xabón, panos desbotables, papeleira con 

pedal e tapa,… 

- Para completar a hixiene, de ser necesario, contarase en cada aula con xel hidro alcohólico. 

O xel será administrado polos mestres/as e aplicarase baixo a supervisión dos mesmos. 

 

      A distribución dos aseos será a seguinte:  

 4º de EI: usará o aseo que ten dentro da aula. 

 5º de EI: usará o aseo da planta baixa do lado esquerdo (o de nenos ata o momento) 

 6º de EI: usará o aseo da planta baixa do lado dereito (o de nenas ata o momento). 

 1º de EP: usará o aseo de uso exclusivo a este grupo (antigo aseo de mestras do 

primeiro andar). 

 2º de EP: usará os lavabos e inodoros de uso exclusivo a este grupo nos aseos do 

primeiro andar. 

 

METODOLOXÍA: EI e 1º - 2º de EP. 

   - Durante as rutinas da mañá, introduciranse de forma lúdica actividades encamiñadas a  

lembrar as normas de hixiene así como potenciar o uso da máscara.  

   - En EI recomendase o uso da máscara o maior tempo posible, e sobre todo naquelas 

actividades onde respectar a distancia de seguridade sexa máis complicado. Será o mestre/a 

quen se encargue de axudar a colocar a máscara, así como de vixiar a correcta colocación da 

mesma durante o tempo que a leven posta. 

   - Debe terse en consideración que o uso do xel hidro alcohólico en idades temperás pode 

supor o risco de que as metan inmediatamente na boca polo que os dispensadores non 
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estarán accesibles ao alumnado. As titoras poderán optar por lavar as mans con auga e xabón 

en lugar de usar o xel hidro alcohólico. 

   - As mochilas e abrigos estarán colocados nas cadeiras. Se fose posible, debido ao número 

de alumnos por aula, usaranse os percheiros, sempre e cando non haxa contacto entre as 

pertenzas dun e doutro alumno. 

   - As mudas do alumnado de EI deberán estar na súa mochila, e estas colocaranse na 

cadeira do propio alumno. 

   - Eliminaranse as axendas de papel, mantendo a comunicación coas familias a través de 

Abalarmóbil ou calquera outro medio telemático. 

   - Organizarase a aula segundo as posibilidades da mesma, procurando manter as distancia 

de seguridade. Reducirase o traballo de mesa de gran grupo. 

   - Cada alumno terá a súa caixa individual ou estoxo co material de traballo. Por norma xeral, 

non se compartirá material. 

   - Os libros, libretas e material de traballo estarán separados nos mobles da aula, casilleiros 

ou gardados no pupitre. 

   - Prantexaranse actividades individuais na medida do posible. Nas actividades grupais, 

tratarase de manter o máximo distanciamento entre os alumnos. En Ed. Infantil, nas 

actividades grupais, empregarase a máscara sempre que sexa posible. 

   - En canto ao xogo nos RECANTOS delimitarase e organizarase o seu uso en pequenos 

grupos estables, usando a máscara e desinfectando as mans antes de acceder aos mesmos 

Organizaranse en días alternos, deixando un período 48 horas ata que o seguinte grupo 

acceda ao mesmo. Os grupos de alumnos poderán variar mensual ou trimestralmente.  

  - Eliminaranse xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

   - Cando un alumno/a utilice un xogo de maneira individual, o mestre/a será o encargado da 

súa desinfección. 

   - A biblioteca de aula será empregada para o empréstito dos libros da fin de semana así 

como para a lectura libre. Os alumnos deben desinfectar as mans antes de coller un libro. 

Unha vez o manipulen deberá colocarase nunha caixa de corentena, e non poderán volver a 

usarse ata o día seguinte. 

   - En Educación Infantil, adxudicaranse dous ou tres libros semanalmente por neno/a, 

gardados na súa caixa de material. En canto aos libros da fin de semana, o empréstito farase 

os venres, e unha vez o traian de volta, irá a unha caixa onde permanecerá ata o venres 

seguinte. 

   - No caso puntual de que os alumnos traian material da casa, sobre todo de refugallo para 

algunha actividade, habilitarase na aula unha caixa con tapa na que este permanecerá 48 

horas antes de poder usalo. Sempre que sexa posible, o mestre/a desinfectará o material 

citado anteriormente. 

   - Á hora de ir ao recreo, agardarán polo mestre/a que os recollerá na aula e os levará á zona 

de xogos que lle corresponda. En caso de chuvia quedarán nas aulas. 

METODOLOXÍA 1º E 2º 

MATERIAL 1º E 2º 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión 
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específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o 

tempo de merenda) 

   ED. INFANTIL: 

- A merenda realizarase na aula, de xeito individual e durante a terceira sesión (15” antes do 

recreo). Antes de merendar procederase ao lavado de mans así como a retirada da máscara 

unha vez estean sentados no seu sitio. A máscara gardarase no sitio correspondente. 

   - Unha vez rematen a merenda, colocarán a máscara para acceder ao recreo. 

   - Por norma non se sacará ao recreo ningún obxecto de uso compartido. 

   - O patio de Ed. Infantil conta con tres zonas, que se empregarán de forma rotatoria. 

   - Poderán usar material individual para estas zonas, debendo desinfectar as mans 

previamente. 

   - Proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel de 

risco, potenciando a súa imaxinación. 

 

   1º-2º ED. PRIMARIA: 

- O alumnado merendará na súa aula, nos últimos 10´-15´ da terceira sesión, lavando 

previamente as mans. 
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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) 

   Pendente de concretar. E tomando todas as medidas de protección e hixiene do resto das 

aulas. 

   A xefa do Departamento de Orientación coordinará en colaboración coa xefa de estudos a 

atención ao alumnado con NEAE. 

   Os apoios das especialistas PT e Al faranse preferentemente dentro da aula ordinaria. 

   Cando sexa precisa unha intervención máis individualizada dentro da aula de PT e AL 

farase sen mesturar alumnos de diferentes grupos e tomando todas as medidas de protección 

e hixiene do resto das aulas: ventilación da aula, desinfección de materias, uso de máscara, 

mampara ou pantalla, hixiene de mans a entrada e saída da aula. 

   Os apoios do profesorado con dispoñibilidade horaria serán sempre dentro da aula, 

procurando dentro das posibilidades organizativas vincular un mestre de apoio cun único 

grupo de alumnos. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e 

coidador debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo 

para a súa adaptación a cada circunstancia) 

   Para o alumnado sen autonomía organizase o acompañamento deste nas entradas, saídas, 

traslado polo centro e no recreo, hixiene de mans na entrada ao centro, cambio de aula e 

actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer. 

   O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 

necesidades de protección e hixiene deste alumnado. 
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Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse 

as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán 

previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras) 

   CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR:: 

   Para as reunións que impliquen a participación de todo o profesorado (claustros, reunións 

xerais…) empregarase a biblioteca, xa que ten as dimensións axeitadas para manter a 

distancia social recomendada. 

 

   REUNIÓNS DOS EQUIPOS DOCENTES: 

   As reunións dos diferentes equipos docentes ou de traballo poderán ter lugar na sala do 

profesorado se o número de membros así o permite ou poderá empregarse algunha das 

aulas, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan. 

 

   SALA DO PROFESORADO: 

   A sala contará con todas as medidas de seguridade necesarias (papeleira con tapa e pedal, 

panos desbotables,  dispensador de xel hidro alcohólico e limpador desinfectante de 

superficies e materiais. O profesorado, nas sesións nas que non teñan docencia directa, 

poderán permanecer nesta sala sempre que se manteña a distancia de seguridade e 

procedan á desinfección do espazo  antes e despois de ser utilizado. Neste espazo 

empregarase material propio e no caso de compartilo haberá que desinfectalo ao rematar. 

   Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección 

dos equipos de traballo. 

   Ademais deberase prestar especial atención á ventilación da mesma. 

 

   MÁQUINAS DE USO COMÚN: 

- Máquina de café: Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha 

limpeza previa de mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os 

vasos desbotables. 

- Outras máquinas: Antes e despois  do uso de fotocopiadoras, teléfono, telefonillo, 

plastificadora, … deberá procederse a súa desinfección. 

 

 

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión 

dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a 

distancia) 

   As convocatorias de claustros e consellos escolares faranse mediante correo electrónico. 

   As reunións destes órganos colexiados realizaranse na biblioteca faranse de forma 

presencial respectando as medidas de seguridade, hixiene e distanciamento social requeridos.  

   No caso de non ser posible a realización presencial utilizaranse medios telemáticos. Nas 
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sesións que se celebren a distancia debe garantirse a identidade dos membros que participen, 

o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase 

validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por 

correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEIP de Rebordáns    Páx. 35 de 38  

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do 

profesorado e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, 

particularmente na prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao 

longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e 

hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

   Os titores traballarán cos seus  grupos de xeito transversal os aspectos fundamentais da 

prevención e hixiene fronte ao Covid-19. 

   Na PXA recolleranse diferentes actividades relacionadas coa educación en saúde a realizar 

ao longo do curso. 

   O centro estará aberto a calquera posibilidade formativa tanto para o alumnado coma para o  

profesorado.    

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información 

das medidas de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de 

Sanidade e a de Educación, así mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles 

charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección; establecerase a información que será de uso 

obrigado na web do centro). 

   Para difundir as medidas de prevención e difusión en especial as ditadas polas Consellerías 

de Sanidade e Educación empregaranse  as canles de comunicación habituais: páxina web do 

centro, Abalarmóbil, correo electrónico ou de forma telefónica. 

   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—)   

   O profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas 

virtuais e dixital,  

   A coordinadora do equipo Tic será a responsable do traballo de mantemento da aula virtual 

apoiada polos membros do equipo Tic 

  Todos os grupos do centro se formarán para o seu uso de forma habitual xa que será a 

ferramenta empregada en caso de ter que optar pola ensinanza non presencial durante o 

presente curso. 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá 

conter aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola 

Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser 
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coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

   Segundo as “Instrucións de inicio de curso” da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación educativa, dende o centro deberanse levar a cabo as seguintes 

actuacións: 

 

1.- Programa de Acollida: 

   O equipo directivo elaborará un Programa de Acollida (que se presentará ao Consello 

Escolar antes do 10/09/2020) para facilitar a incorporación do alumnado á vida escolar. Nel 

planificaranse as dúas primeiras semanas do curso e concretará aspectos referidos ás novas 

normas de organización e funcionamento, actuacións de prevención ,hixiene e protección, 

accións formativas relativas á competencia dixital do alumnado e atención aos aspectos 

emocionais e sociais nesta actualidade. 

 

2.- Avaliación: 

   A avaliación inicial realizarase na 1ª semana do curso.  

   Os procedementos e instrumentos de avaliación adecuaranse pensando nos posibles 

escenarios (presencial e non presencial). 

 

3.- Programacións didácticas: 

   As programacións didácticas contemplarán actuacións relativas aos posibles escenarios 

(educación presencial, semipresencial e non presencial). Elaboraranse plans de reforzo, 

incorporaranse as ensinanzas non adquiridas no curso anterior, reforzaranse os elementos 

curriculares esenciais e incluirán tarefas globalizadas, así como as medidas metodolóxicas (os 

recursos dixitais serán de utilización preferente) e organizativas necesarias para un correcto 

desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

4.- Atención á diversidade: 

   Garantirase que o ANEAE  teña acceso ao proceso de ensinanza-aprendizaxe en calquera 

dos escenarios posibles, adaptando medios, tempos, instrumentos ou procedementos de 

avaliación ás súas necesidades e atendendo aos diferentes modos que teña o alumno/a de 

percibir e expresar a información. 

   Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares afectados 

pola suspensión da actividade lectiva no curso 2019/2020. 

   Os Departamentos de Orientación, xunto co profesorado, identificarán as necesidades 

educativas e reforzarán as accións dirixidas ao benestar da comunidade educativa. 

 

5.- Ensino non presencial: 

   O centro elaborará un “Plan de Continxencia” no que establecerán as medidas que se 

adoptarán no caso de suspensión da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non 

presencial e o suposto de reanudación do ensino presencial. 

   A Aula Virtual será a ferramenta por excelencia para garantir a continuidade na adquisición 

das aprendizaxes básicas e a avaliación continua. 

   Establecerase un procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o 
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profesorado, empregando as plataformas e os medios telemáticos corporativos. 

 

6.- Período de Adaptación: 

   Concretaranse aspectos relativos ao Período de Adaptación para o alumnado de 4º EI. 

 

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que 

estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro 

da comunidade educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o 

centro considere oportunas) 

   O presente plan difundirase a través da web do centro, o cal informará mediante Abalarmóbil 

á Comunidade Educativa da súa existencia, finalidade e ubicación. 

   Unha copia impresa de dito documento estará a disposición dos membros da Comunidade 

Educativa na secretaría do centro. 

   Facilitarase tamén na web unha presentación-resumo do documento, que mostrará de forma 

visual e sinxela, os principais aspectos a ter en consideración. 

   Esta primeira versión do “Plan de adaptación á situación COVID 19 para o curso 

2020/2021”. Darase a coñecer o día 07/09/2020  á espera de posibles achegas e adaptacións 

que poidan xurdir. 

   Prevese presentar a versión definitiva (aínda que modificable, segundo as necesidades que 

se presenten) ao Consello Escolar, e aprobala antes do 10 de setembro. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

DATA  

NIVEL  

 
ALUMNO/A 
 

 

PERSOA QUE 
REALIZA A 
COMUNICACIÓN 

 

SINTOMATOLOXÍA 
DESCRITA 
 
 

 

RECIBIU ATENCIÓN 
MÉDICA 

 

DIAGNÓSTICO 
FINAL COVID19 

                  

                 POSITIVO 

  

                NEGATIVO 

MEDIDAS 
ACONSELLADAS 

 

OBSERVACIÓNS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REXISTRO DE AUSENCIAS DE 
ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA 

COMPATIBLE CON COVID-19 

“Plan de Adaptación á situación 

COVID 19”                ANEXO I 



 

 

 

MODELO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 2 
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PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE MESAS 

E CADEIRAS NAS AULAS 



 
 

 

     Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas  

en canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, 

se adxunta a modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que 

pode ser anexado ao Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 
 

 
 
Aspectos a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 

1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en 

caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan 

estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao 

centro educativo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas 

para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún 

traballador ou alumno presenta síntomas da enfermidade no centro 

educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Medidas Organizativas 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir 

que non se producen aglomeracións no acceso e mantéñense as 

distancias de seguridade? En caso necesario, establecéronse entradas 

e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos 

procedementos da Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspectos a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso 

a auga e xabón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras 

no centro educativo? Se é necesario, disponse de dispensadores 

xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos 

traballadores e dos alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas 

de atención a público, como na área de administración, etc.? 

Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e 

saída dos alumnos, evitando o cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, 

diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou 

vinilo adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) 
ao mínimo posible? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de 
Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a 

distancia de seguridade de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e 

distanciamento social? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 



 
 

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as 
distancias de seguridade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 
Aspectos a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o 

procedemento da Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados 
por pedal? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área 
de administración? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, 
hixienízanse antes de cada uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior 
(limitacións de mobilidade)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 



 
 

 

 

 
Aspectos a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das 

recomendacións sanitarias que se deben seguir de xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a 

adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento 

de protección a empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben 

adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene 

persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección 

segundo o marcado pola Consellería? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para 

poder emprender e manter a actividade e limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa    



 
 

periodicidade? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 

 
Aspectos a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para 

limpar os cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente 

aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou os 

tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado 

e persoal, mesas e ordenadores? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de 

hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) na fracción de resto 

(agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas as 

recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes 

dunha persoa que presentou síntomas da enfermidade e os elementos de 

limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas 

instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural 

durante máis de quince minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as 

mans, non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos,    



 
 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de 

seguridade a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de 

zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado 

pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 
Aspectos a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

3.1
5 

¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a 

calquera persoa que presente síntomas da enfermidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.1
6 

¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, 
vestiarios, comedor, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 



 

CADRO CONTROL LIMPEZA  ASEOS 

MES:............................................       SEMANA: do .......... ao ............ 

 

LUNS 

 

MARTES 

 

MÉRCORES 

 

XOVES 

 

VENRES 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 

 

 

 

HORA: ............................. 
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REXISTRO VENTILACIÓN AULA ............   NIVEL: .............. 

MES:.............................             

SEMANA do .......... ao ..........    

 
LUNS 

 
MARTES 

 
MÉRCORES 

 
XOVES 

 
VENRES 

 

 

 

HORA:         09:00 

 

 

 

HORA:         09:00 

 

 

 

HORA:         09:00 

 

 

 

HORA:         09:00 

 

 

 

HORA:         09:00 

 

 

 

HORA:        10:00 

 

 

 

HORA:        10:00 

 

 

 

HORA:        10:00 

 

 

 

HORA:        10:00 

 

 

 

HORA:        10:00 

 

 

 

HORA:        10:50 

 

 

 

HORA:        10:50 

 

 

 

HORA:        10:50 

 

 

 

HORA:        10:50 

 

 

 

HORA:        10:50 

 

 

 

HORA:        11:40 

 

 

 

HORA:        11:40 

 

 

 

HORA:        11:40 

 

 

 

HORA:        11:40 

 

 

 

HORA:        11:40 

 

 

 

HORA:        13:25 

 

 

 

HORA:        13:25 

 

 

 

HORA:        13:25 

 

 

 

HORA:        13:25 

 

 

 

HORA:        13:25 

 

 

 

HORA:        14:10 

 

 

 

HORA:        14:10 

 

 

 

HORA:        14:10 

 

 

 

HORA:        14:10 

 

 

 

HORA:        14:10 
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Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de 

sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no 

seu  c entro de saúde. 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 
 
 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

 
 
 
 
 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

 

 

 
  

SI 

 
NON 

 
 

CONVIVIU nas últimas 

2 semanas? 

 
cunha persoa COVID-19 + 

confirmado? 

  

 
cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 

  

 

 

  

  
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN 

CLÍNICA DO COVID-19 
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SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI: Teléfono: 

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notificacións : 

Código Postal: Localidade: 

 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro: 

Enderezo: 
Código Postal: Localidade: 

Posto de traballo: 

 

 

 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no 

seu caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do 

condición de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución 

de 22 de xullo de 2020 
 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que 

obran no seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos. 

 

    ,  de  de 2020 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO 
 

 

 

 
 

MODELO DE SOLICITUDE PARA 

A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 

ESPECIALMENTE SENSIBLE 
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O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Educación, Universidade 

e Formación Profesional e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do 

curso 2020-2021, se determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e 

hixiene nos centros de ensino non universitario dependentes da Consellería. 

No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen as 

tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas 

de protección existentes para o solicitante. 

D./Dna.  solicitou a súa consideración 

como persoal sensible. 

Polo exposto, D./Dna.       , na súa 

calidade de Director/a do centro de  ensino 

público      , 

INFORMA: 
 

Marcar con X ou tachar o que non proceda 

 

 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, 

persoal administrativo, de limpeza, ou outra categoría. 

 Que no centro existe dotación de xel hidroalcohólico, e restantes elementos para a 

hixiene das mans consonte ao protocolo. 

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante. 

 Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo 

alumnado. 

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha 

separación de 1,5 metros entre os postos. 

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 

metros diante das persoas que acoden ao centro. 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de  . 
 

Asinase o presente informe con data  /  /2020 (sinatura e selo) 
 

CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE 

SEGURIDADE NO CENTRO 

EDUCATIVO 
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PLANOS DE PORTAS DE ACCESO E 

CIRCULACIÓN POLO CENTRO 
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OS ANEXOS DO X AO XVI 

ESTÁN EN PROCESO DE 

ELABORACIÓN 


