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1. Datos do centro 

Código  Denominación 
15005877 C.E.I.P.  de Teixeiro 

Enderezo C.P. 
Rúa Crego Barbazán, 18 15310 

Localidade Concello Provincia 
Teixeiro Curtis A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 
Xeral: 881880644 

Secretaría: 881880643 
Dirección: 881880642 

ceip.teixeiro@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdeteixeiro/ 

 

Id. Medidas de prevención básica 

2. Membros do equipo COVID 
Teléfono de contacto:  
teléfono do centro 881880644con desvío ao teléfonomóbil 696021370 
Membro 1 SUSANA VÁZQUEZ RIVERA Cargo Directora 

Tarefas asignadas 

- Coordinar as actuacións do Plan de Adaptación. 
- Analizar as actuacións do Plan de Adaptación. 
- Tomar decisións sobre organización do centro. 
- Canle de comunicación cos membros da comunidade educativa 
e con administración. 

Membro 2 BEATRIZ SUÁREZ FELPETO  Cargo Xefa de estudos 

Tarefas asignadas - Analizar as actuacións do Plan de Adaptación. 
- Tomar decisións sobre organización do centro. 

Membro 3 ANDREA C. MIRAZ MERELAS Cargo Mestra PT 
Tarefas asignadas - Analizar as actuacións do Plan de Adaptación. 

- Tomar decisións sobre organización do centro. 
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- Elaborar o documento en formato dixital. 
SECRETARIA ANXELA MERELAS SÁNCHEZ Cargo Titora/Secretaria 

Tarefas asignadas 

- Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 
- Determinación do sistema de compras do material de 
protección. 
- Reparto e control do material. 

 

3. Centro de saúde de referencia 
Centro PAC TEIXEIRO Teléfono 981789705 

Contacto Mercedes EspiñeiraEspiñeira 
 

4. Espazo de illamento  

Espazo de illamento: Aula de Medio Ambiente. Aula nº16 

Elementos de protección da aula: ventilación adecuada, solucións hidroalcohólicas, 

papeleira de pedal e panos desbotables. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

ETAPA : EDUCACIÓN INFANTIL TOTAL 
4º EDUCACIÓN INFANTIL: 10 
5º EDUCACIÓN INFANTIL:24 
6º EDUCACIÓN INFANTIL: 14 

 
48 

 
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA TOTAL 
1º EDUCACIÓN PRIMARIA: 22 
2º EDUCACIÓN PRIMARIA: 23 
3º EDUCACIÓN PRIMARIA: 25 
4º EDUCACIÓN PRIMARIA: 19 
5º EDUCACIÓN PRIMARIA: 24 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA: 14 

 
 

127 
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6. Cadro de persoal do centro educativo  

MESTRES PRIMARIA 6 
MESTRES INFANTIL 4 
MESTRE ESPECIALISTA EDUCACIÓN FÍSICA 1 
MESTRE ESPECIALISTA MÚSICA 1 
MESTRE ESPECIALISTA INGLÉS 1 
MESTRE ESPECIALISTA PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 2 
MESTRE ESPECIALISTA AUDICIÓN E LINGUAXE 1 
MESTRE ESPECIALISTA EN RELIXIÓN CATÓLICA 2 (compartidos co CEIP de 

Curtis) 
ORIENTACIÓN 1 (Compartida co CEIP de 

Curtis) 
PERSOAL NON DOCENTE 3 
 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia. 

 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo - 
Aula 12 Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado asignado 6  
 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo - 
Aula 11 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo - 
Aula 10 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo - 
Aula 4 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo - 
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Aula 3 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo - 
Aula Música Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo - 
Aula 7 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo - 
Aula 6 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo - 
Aula 5 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 
 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

- Durante as clases, nas aulas, o alumnado dispoñerase sentado en pupitres e todos 

orientados nun mesmo sentido, establecendo unha distancia física máxima que 

permita a aula, para a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende 

o centro das cadeiras. 

- Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para 

tentar obter o máximo distanciamento posible e en todo caso garantir un mínimo dun 

metro. 
- O Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar 

máscaras fóra das aulas. 
- É obrigatorio usar máscara de protección en todo caso nas circulacións polos 

espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, ...), nas entradas e saídas ao centro, 

nos recreos, nas entradas e saídas do comedor escolar e na estancia na biblioteca. 
- O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe 

para as persoas que voluntariamente as usen. 
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- Estes grupos de convivencia estable deberán evitar a interacción con outros grupos 

do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos. 
- En horario de recreo cada grupo ocupará un espazo do exterior do edificio. 

 

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) 

As canles de comunicación serán dúas:  

- E-mail específico do equipo COVID: ceipteixeirocovid@gmail.com 

- Teléfono do centro:881880644 

- Teléfono móbil : 696021370 

 

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 o especifico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía 

compatible coa COVID 19. 

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, 

pero ao figurar no especifico por COVID19 quedará 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 ausencia por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada 

fin de mes á persoa que exerza a xefatura de estudos.  

(Anexo 1 e 2 : modelos de rexistro por sintomatoloxía compatible) 
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11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias 

ás autoridades sanitarias e educativas) 

- Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 

realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se 

estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen 

que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico 

epidemiolóxica que se describe no Anexo 3 que debe realizarse, cadamañá, antes da 

chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece 

na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán 

consulta co seu médico ou pediatra.  

- No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como 

consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os 

criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización 

domiciliaria serán os que recomende médico ou pediatra. 

- No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 

saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo 

COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo 

de prevención de absentismo escolar. 

- O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da 

información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, 

de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro 

educativo. Establecerase como mecanismo para a identificación de síntomas unha 

declaración responsable dos proxenitores ao inicio do curso escolar. Porén a medición 

de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 

serárealizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao centro 

escolar. 
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- Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV2 nun 

alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa 

súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior 

brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o 

seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba 

diagnóstica. 

-  Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no 

centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se 

xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, xel 

hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.  

- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudirao centro 

ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo.  

- A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora 

COVID do centro. 

- Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada 

“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos 

dos posibles casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario 

que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento 

de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro.  

A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de 

protección de datos os seguintes fluxos de información:  

• No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún 

alumno/a da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a 

información dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de 

aula, os mais próximos dentro da mesma e o profesorado que imparte clase 

nesegrupo, os compañeiros/as do transporte e do comedor escolar, os compañeiros 

do transporte particular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela 
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información sobre outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan 

achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. O rastrexo doutros 

eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades extraescolares 

terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma información será remitida cando o 

CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da consellería de Sanidade solicite 

información no caso de que exista casos sospeitosos por sintomatoloxía compatible 

con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos que existan indicios de que teñan 

xurdido no centro educativo. 

• No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun 

caso positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional 

que traballe no mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde solo 

resultara visible para o equipo COVID do centro escolar.  

• A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o 

interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados 

con consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da 

Consellería de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en 

cumprimento do deber de colaboración. 

• O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos 

sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

-  Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e 

do número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias comunicadas 

derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, 

non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación. 
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Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres  

En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado 

establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito 

non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade 

do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do 

centro educativo. 

A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, para a 

aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras 

Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores 

adoptaranse as seguintes medidas:  

• Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para 

tentar obter o máximo distanciamento posible. 

• Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que teñan 

maior dimensión, tales como laboratorios, aulas de música ou similares. 

 

CROQUE XENÉRICO 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

Cada grupo estará na súa aula ( especificadas no apartado 7 do documento) excepto 

a aula de 3º de Educación Primaria, xa que é a aula que conta con maior número de 

alumnado. Por este motivo decidiuse cambiar ao grupo para a aula de música que é a 

mais grande do centro. 

As especialidades de Inglés e Música levaranse a cabo na aula ordinaria, polo que só 

deberán desprazarse da aula para a especialidade de Educación Física e Valores.  

A materia de Valores levarase a cabo na biblioteca. 

 

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) 

Os espazos de PT, AL e departamento de orientación serán as designadas nos 

cursos anteriores. Estes espazos, contan con material preventivo :  

ventilación adecuada, solucións hidroalcohólicas, papeleira de pedal e panos 

desbotables. 

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 
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emprego de máscara. 

- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizaranse unha 

ventilación de cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos 

empregados. 

O Departamento de Orientación está a elaborar un TALLER DE EDUCACIÓN 

EMOCIONAL, enmarcado dentro do Protocolo Emocional de Adaptación. 

 

15. Titorías coas familias 

Tal e como aparece recollido no apartado 42 do Protocolo , nas reunións de titoría e 

nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación por 

teléfono ou plataforma que oferta a consellería no curso 20/21. Excepcionalmente 

realizaranse as titorías de forma presencial, sempre garantindo as medidas de 

seguridade recollidas (distancia de seguridade, emprego obrigatorio de máscara, 

emprego de desinfectante ao entrar e ao saír...) 

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

avisarase con anterioridade para poder realizar copias da mesma e evitar a 

manipulación conxunta. 

Será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas no NOF 

(ABALAR MOBIL, axenda do alumnado, teléfono). 

No caso de que unha familia teña que acceder ao centro, deberá facelo cumprindo 

todas as medidas de protección mencionadas anteriormente: distancia de seguridade, 

emprego obrigatorio de máscara, desinfección de mans con xel hidroalcohólico a 

disposición no centro, e desinfección de pés nas alfombras da entrada ao edificio. 

Para poder acceder ao aseo, en caso de ter que cambiar algún neno, debe agardar 

distancia de seguridade se está ocupado, e unha vez dentro debe desinfectar a 

superficie empregada con sanitol e limpalo con pano desbotable cando remate.  
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16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, 

visitantes, persoal do concello...) 

Coas familias utilizarase como mecanismo de comunicación xeral a páxina web do 

centro, ademais docorreo electrónico e do contacto telefónico. 

Para persoas alleas ao centro a canle principal será o contacto telefónico. 

Como sistema de mensaxería empregaremos ABALAR móbil, é importante que todas 

as familias descarguen a aplicación. 

Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, 

que será o correo electrónico ou, en ultimo lugar, a chamada telefónica. 

17. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do 

mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no 

ordenamento xurídico.  

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, 

teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos 

do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.  

Na aula, será recomendable que o alumnado de Educación Infantil leve a máscara 

posta. 

Será obriga do alumnado levar: 

- Un estoxo para gardar a máscara en caso necesario, como por exemplo o 

comedor. 

- Unha bolsiña, riñonera ou neceser para gardar a máscara de recambio e un 

paquete pequeno individual de panos desbotables. Para evitar accidentes, os 

alumnos e alumnas non deberán traer xel hidroalcólico ao centro. 

- A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que 

presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse 

agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou 

dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten 
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alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. 

- A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou 

facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.  

-Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros 

incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou 

necesidade de lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos 

breves de non uso.  

-Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de 

máscaras. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O Plan distribuirase a través da páxina web do centro, ademais de enviar unha copia 

por correo electrónicoao persoal docente, non docente e membros do ANPA e 

Consello escolar.  

 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

-Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen 

en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 

2 veces ao día durante a xornada lectiva. 

- Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto 

máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, 

teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características así como de billas 

elementos das cisternas e outros dos aseos. 
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- En todo caso nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos 

usuarios voluntariamente. 

- As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos 

traballadores, tales como áreas de descanso, vestiarios, aseos, cociñas (onde se 

limpará todo o enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña 

podido estar en contacto coas mans dos estudantes). Do mesmo xeito, realizarase 

unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada cambio de 

quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con 

especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, 

sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso 

individual a limpeza dos elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un 

ordenador de uso compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla 

con xel desinfectante. 

O concello realizará unha fumigación diaria dos espazos exteriores do centro. 

Ademais, eliminouse a zona de xogos do patio de Educación Infantil para un óptimo 

aproveitamento do espazo e levouse a cabo o precinto das diferentes fontes situadas 

no exterior para evitar que o alumnado as empregue. 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza . 

 

HORARIO TAREFA 

11.00 

13.00 

Limpeza de baños 

12.00 Limpeza de superficies de uso frecuente: 

pasamáns, pomos de portas,  

16.00 a 22.00 Limpeza xeral, reforzando nos espazos 

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

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou 

calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo 

Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións 

da etiquetaxe. 

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans  

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada baño colocarase un modelo semanal de control de limpeza, no que se 

anotará as horas nas que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a 

cabo.  

Exemplo de cadro:  

 

 

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

aula) 

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das 
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aulas. A primeira ventilación do día será antes da entrada do alumnado. O resto da 

mañá esta labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, e apuntará no 

modelo. 

 
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de 

polo menos 30 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as 

clases, sempre que sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de 

accidentes necesarias: 

- Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible.  

- Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a 

función de recirculación do aire interior. Cando un profesional presta asistencia 

no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo 

(orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou 

sala polos menos 15 minutos logo de cada sesión. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de 

mans serán refugados en papeleiras con bolsa ou contedores protexidos con tapa e 

accionados por pedal. 

- Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse 

na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 
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efectuadas as recollidas separadas). 

- No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas 

mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen 

os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 

colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción 

resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o 

illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou 

síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 

 

Id. Material de protección 

 

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

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o 

material de protección que dispón o centro e de levar conta do mesmo. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a 

existencia de máscara suficiente como para as posibles continxencias que poidan 

xurdir. Estarán almacenados co resto de material COVID. 

- O aprovisionamento de máscara para o profesorado e resto de persoal non docente 

será individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, 

se ben poderá facerse uso das existentes no centro en caso necesario. 

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

luvas de látex ou vitrilo, que estarán situadas, unha nun dos botiquíns e outro co resto 
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de material.  

 

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

- Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal 

do centro do material enviado pola consellería. Será entregado polo director e os 

receptores deberán asinar nunha folla de rexistro. 

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección 

de mans e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios, 

ademais dunha papeleira de pedal e panos desbotables. 

- Os mestres comunicarán á secretaría a necesidade de xel ou outro material. 

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas  

- 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 unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as 

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

documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y 

Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos”, en virtude da mesma:  

- Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara 

cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e 
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contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.  

- A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención 

Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e 

seguiranse as súas instrucións.  

- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 

ao 061. 

-  O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por 

máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, 

o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de 

saúde de referencia.  

- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a 

información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de 

contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as edo seu profesorado, así 

como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro 

educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos 

(CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como 

contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria 

incorporarase a mesma información.  

- A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha 

proba diagnóstica.  

- Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da 

Autoridade Sanitaria.  

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 

corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade 
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de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de 

Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a 

prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da 

Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos: 

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito 

a calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador 

que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia 

- 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 

estreito 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 illamento das persoas que conforman unha aula, nivel 

educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria 

presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o 

momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa 

preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

 

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

A responsable de comunicar calquera incidencia á autoridade educativa será a 

directora. Na súa ausencia a persoa que ocupe a xefatura de estudos. 
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Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes  

O procedemento para entregar os anexos 6 e 7 será o seguinte: o interesado/a 

entregará en dirección a solicitude, a directora firmará o documento que enviará a 

inspección. 

 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas  

O obxectivo principal da organización que propoñemos é a de evitar aglomeracións . 

O éxito deste plan dependerá do cumprimentoestrito dos horarios establecidos.  

As entradas e saídas modificaranse da seguinte maneira:  

ENTRADAS:  
HORA ALUMNADO CANCELA 

9.15 A 9.20 TRANSPORTE PRINCIPAL 

9.20 A 9.30 1º E.P / 2º E.P. / 3º E.P. PRINCIPAL 

9.20 A 9.30 4º E.P / 5º E.P. / 6º E.P. SERVIZO 

9.30 A 9.40 INFANTIL PRINCIPAL 

O alumnado accederá ao recinto escolar coa máscara posta, e subirá a aula 

correspondente previa desinfección de pés nasalfombras situadas nas porta de 

entrada do edificio e desinfección de mans con xel hidroalcohólico. Manterá a 

distancia de seguridade tomando como referencia os sinais do chan.  
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SAÍDAS:  
- ALUMNADO DO POBO: 

HORA ALUMNADO CANCELA 
14.20 INFANTIL PRINCIPAL 

14.30 1º E.P / 2º E.P. / 3º E.P. PRINCIPAL 

14.30 4º E.P / 5º E.P. / 6º E.P. SERVIZO 

15.15 2ºE.P./3º E.P 
USUARIOS DO COMEDOR 

PRINCIPAL 

15.15 4ºE.P./5ºE.P./6º E.P.  
USUARIOS DO COMEDOR 

SERVIZO 

 O alumnado da primeria quenda  de comedor poderán ser recollidos polas familias ás 

13.30 ou ás 14.30 segundo teñan informado ao centro para facilitar a conciliación 

familiar. 

- ALUMNADO DE TRANSPORTE:  
HORA ALUMNADO CANCELA 
15.15 INFANTIL E PRIMARIA  PRINCIPAL 

 
O alumnado de transporte será acompañado por un responsable do centro ata a 

cancela principal ás 15:15. 

 

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

Diferenciamos dúas portas de acceso ao centro: cancela principal e cancela servizo. 

CANCELA USUARIOS 
PRINCIPAL Entrarán e sairán do centro no horario establecido no punto 31 o 

alumnado de transporte e alumnado de Infantil, 1º, 2º e 3º E.P. 

SERVIZO Entrará e sairán do centro no horario establecido no punto 31 o 

alumnado 4º, 5º e 6º de E.P. 
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PORTAS DE 
ENTRADA 

AO EDIFICIO 

USUARIOS 

PRINCIPAL Entrarán e sairán do edificio polas portas dianteiras o alumnado de 

transporte e alumnado de Infantil, 1º, 2º e 3º E.P. 

Ademais esta porta será empregada polas familias que deban 

entrar no edificio. 

SERVIZO Entrará e sairán do centro o alumnado 4º, 5º e 6º de E.P. 

Unha vez dentro do edificio, a circulación polo centro estará marcada por frechas que 

establecerán a dirección. (Sempre pola dereita) 

Para o acceso aos baños, colocaranse semáforos que indiquen se o alumnado pode 

entrar ou non e haberá marcas para manter a distancia de seguridade cando deban 

agardar a quenda.  

 

33. Cartelería e sinaléctica 

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e 

zonas de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, 

sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e 

aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.  

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, 

collages, murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas.  

Dentro do centro sinalaranse no chan frechas coa finalidade de establecer a dirección 

de circulación.  

Sinalarase ademais tanto no patio traseiro como no acceso antes do patio dianteiro 

marcas de distancia de seguridade onde o alumnado esperará, polas mañás cando 

acceda ao centro, a que a mestra/e lle bote xel nas mans. 

Nos baños haberá semáforo que indica se está baleiro ou se está ocupado e o neno 

ten que esperara fora. 
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34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

ENTRADA: O alumnado de transporte accederá ás 9.15 pola cancela principal 

sempre con máscara de protección. Accederán ao patio e colocaranse nunhas marcas 

de distancia de seguridade e alí esperarán a que o mestre/a de garda lle indique que 

pode entrar no edificio. Accederá ao centro pola porta principal e alí desinfectará os 

pes nunha alfombra de desinfección e as mans con xel hidroalcohólico que lle botará 

o mestre. 

SAÍDA:  O alumnado de transporte sairá pola cancela principal unha vez remate o 

comedor (15:15). Sairán de forma escalonada por buses acompañados por un 

responsable do centro.   

 

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

 
ZONA Nº DE MESTRES DE GARDA HORA 

ENTRADAS 1 mestre na cancela principal 
1 mestre na cancela de servizo 
1 mestre na entrada do edificio 

Haberá un mestre por andar para 
o alumnado que acceda ás aulas. 

9.15 a 9.30 

RECREO 2 mestres na quenda de infantil 
1 mestre en 1º ciclo 

12.00 a 12.25 

1 mestre en 2º ciclo 
1 mestre en 3º ciclo 

12.30 a 12.55 

SAÍDAS 1 mestre por aula 
1 mestre na cancela principal 

1 mestre na cancela de servizo 
1 mestre no hall 

14.20(Infantil) 
14.30 (Primaria) 
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Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  

O alumnado que se incorpore de madrugadores ao centro pola mañá debe entrar ao 

centro pola zona do patio dianteiro, e debe vir coas mans desinfectadas e a máscara 

posta. Agardarán no espazo indicado para desinfectar os pés. 

 

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 ANPA este curso 2020/2021 non organiza actividades extraescolares debido a 

situación de pandemia e a imposibilidade de mesturar alumnado de diferentes grupos 

de convivencia. 

 

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

Tal e como recolle o Protocolo, “As reunións da ANPA celebraranse preferentemente 

por medios telemáticos.” 

“Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. Presencial 

sempre e cando a evolución da COVID o permita” 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 
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priorizarase a comunicación por teléfono. 

As titorías levaranse a cabo os luns de 17.30 a 18.30, con cita previa empregando 

para solicitala a axenda do alumnado, chamada telefónica ou correo electrónico do 

mestre (que será facilitado ao comezo do curso). 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do 

centro e a aplicación ABALAR. 

As reunións informativas coa familia de comezo de curso serán de xeito telemática a 

través do correo electrónico, onde cada titor informará de todos os aspectos 

relacionados coa organización e funcionamento da súa aula durante a semana do 7 

ao 9, antes do inicio de curso. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Tal e como recollen as medidas da Consellería, evitaranse aquelas actividades no 

centro educativo que supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos de 

convivencia o clases, así como as que exixan unha especial proximidade.  

Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos 

realizaranse sen asistencia de público. 

Deste xeito, e salvo mellora da situación epidemiolóxica non se celebrará o festival de 

Nadal no comedor da escola. Estas celebracións poderán ter lugar dun xeito diferente, 

e correspóndelle aos diferentes equipos docentes a organización das mesmas.  

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas  

 
O alumnado transportado accederá ao centro a partir das 9:15 pola entrada da 

cancela principal do centro, coa máscara posta en todo momento. Alí colocarase nas 

marcas de distancia interpersoal no patio cuberto onde as mestras/es 
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degardaprocederan á desinfección das súas mans. Unha vez teñan as mans 

desinfectadas entrarán ao edificio pola parte traseira onde desinfectarán o calzado 

nas alfombras desinfectantes. Subirán, mantendo a distancia de seguridade á aula 

onde espera o mestre de garda.  

Saída: Unha vez remata o servizo de comedor, o alumnado será acompañado ata a 

cancelaprincipal de forma ordenada, por busese mantendo a distancia de seguridade.  

Id. Medidas de uso do comedor 

 

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

Debido a flexibilización permitida por motivos da pandemia, estableceriamos dúas 

quendas de comedor.:  

1ª QUENDA 
HORARIO GRUPOS 

13.30 a 14.15 Educación Infantil e 1º E.P 

 

2ª QUENDA 
HORARIO GRUPOS 

14.30 a 15.15 De 2º E.P. a 6º E.P. 

 

*14:15 A 14:30: limpeza e desinfección das mesas e cadeiras e ventilación. 

*Unha vez que o alumnado da 1ª quenda remate de comer, irán acompañados por un 

responsable ao ximnasio ou ao patio dianteiro. 

- Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a 

estanqueidade. O alumnado estará sentado co seu grupo estable sen mesturarse cos 

demais grupos. 
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43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en 

consideración que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) 

 

PERSOAL Nº 

Persoal colaborador 7 

Encargada do comedor 1 

Directora 1 
 

 

44. Persoal de cociña  

Persoal de cociña: 2 

Protocolo: O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e 

electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

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

Aulas especiais diferentes ás aulas ordinarias de cada grupo:  

Ximnasio, Aula de Pedagoxía terapéutica, Aula de Audición e Linguaxe, aula de 

Orientación, sala de medio ambiente, aula de Inglés ,aula de Música, sala de 

informática, biblioteca e sala de xogos. 

Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das 

mesmas.  

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia 

debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 

Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos 

comúns de uso privativo.  

Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións 
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virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.  

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación 

de grupos e minimizando o contacto con materiais.  

 

46. Educación física  

Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 

• Utilizarase calquera dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no 

mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto 

respectaranse as indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se deben mesturar 

produtos diferentes.  

•Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección 

utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de 

mans. 

•Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e 

intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de 

elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados 

por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o 

uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter 

previo e posterior ao seu uso. 

• Na medida do posible,manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para 

evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en 

recintos pechados, na medida do posible,realizar os tempos de descanso e/ou 

recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. As instalacións ventilaranse 

durante 30 minutos. 

•Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar 

panos ecalquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, 

e, polo menos,unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con 

bolsa desbotable que secambie polo menos unha vez ao día. 
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Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 

•Sempre que sexa posible, os alumnos, durante a práctica deportiva deberán manter a 

distanciade seguridade interpersonal.  

•Evitar lugares concorridos. 

•Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.  

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

 •Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o 

nariz cocóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar. Neste caso, 

desbotar deinmediato o pano usado e lavar as mans.  

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

•Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, 

prestaratención ao lavado previo de mans.  

Medidas organizativas: 

•Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. 

Se isto nonfora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu 

uso continuado porparte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos 

de desinfeccióncorrespondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas 

sesións consecutivas,deixarase un tempo para que a actuación dos produtos 

desinfectantes sexa efectiva, polo queao inicio das sesións non se debe empregar ese 

material. 

•Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, 

encaixando nesteámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión 

corporal 

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

47. Cambio de aula  

Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral 

é que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais.  

3 situacións nas que o alumnado cambiará de aula: 
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- Para ir ao ximnasio ou pavillón. 

- Para ir á materia de Valores 

- Para acudir ás aulas de PT e AL. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de 

clase.  

No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que 

finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e 

paulatina do alumnado. 

 A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 

Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a 

distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.  

Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo 

anterior antes de entrar. 

 Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado 

durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas 

e cadeiras. 

 

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

acomodadas ás xerais establecidas no protocolo) 

A biblioteca empregarase da seguinte forma: 

Empregaranse bibliotecas móbiles cuxo funcionamento explicará cada titor nas 

reunións de inicio de curso ás familias.  

Co fin de evitar a mestura de grupos de convivencia estable, a biblioteca non 

funcionará en horario de recreo. 

49. Aseos  

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do 

seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 
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Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda 

vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de 

entrada e saída. 

Nas horas de clase, haberá un semáforo nas entradas dos baños que indicarán se o 

alumnado pode entrar ou debe permanecer nun círculo de distancia de seguridade 

agardando a que o alumno/a que está dentro saia do mesmo. 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 

unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 

No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que 

acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 

Cada ciclo fará uso dun baño específico, xa que en cada aseo hai 4 baños individuais. 

 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos  

Faranse dúas quendas de recreo divididas da seguinte forma:  

1ª QUENDA 
HORARIO GRUPOS ESPAZO 

12:00 a 12:25 4º E.I PATIO DIANTEIRO ZONA AZUL 

5º E.I. PATIO DIANTEIRO ZONA AMARELA 

6º E.I. PATIO DIANTEIRO ZONA VERMELLA 

1º E.P. PATIO TRASEIRO PISTA CUBERTA 

2º E.P. PATIO TRASEIRO ZONA VOLEIBOL 
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2ª QUENDA 

HORARIO GRUPOS ESPAZO 

12.30  a 12.55 3º E.P. 

 

PATIO DIANTEIRO ZONA AZUL E AMARELA 

 

4º E.P. PATIO DIANTEIRO ZONA VERMELLA 

5º E.P. PATIO TRASEIRO ZONA VOLEIBOL 

6º E.P. PATIO TRASEIRO PISTA CUBERTA 

 

Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio e botarase o xel desinfectante tanto ao 

comezo como ao remate. 

A merenda de media mañá será nas aulas 15 minutos antes de baixar ao recreo. 

Cada curso disporá dunha caixa con material de uso exclusivo dese grupo estable de 

convivencia e que se desinfectará ao rematar o recreo. 

51. Profesorado de vixilancia  

Para realizar a vixianza con grupos de convivencia estable o profesorado soamente 

fará gardas no nivel onde imparte docencia. O profesorado especialista será asignado 

a un determinado nivel para completar o cadro. 

Deste xeito haberá dous equipos que farán garda en dias alternos, na zona e grupo 

asignados. 

GRUPO MESTRES HORA 
INFANTIL 2 12.00 A 12.25 

1º CICLO 1 12.00 A 12.25 

2º CICLO 1 12.30 A 12.55 

3º CICLO 1 12.30 A 12.55 
 

 

mailto:ceip.teixeiro@edu.xunta.es


CregoBarbazán, 18 

15310  TEIXEIRO  A CORUÑA 

Tlfno.  881 880 644 

Correo electrónico: ceip.teixeiro@edu.xunta.es 

Páxina web: centros.edu.xunta.gal/ceipdeteixeiro 

 

Colexio de Educación Infantil e Primaria 

de Teixeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous 
primeiros cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños  

Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de 

normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se 

realizarán presentadas como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do 

xel hidro alcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan 

inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de 

ser accesibles sen supervisión.  

Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. No caso de ter unha mesa 

longa ou espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse 

separados por unha distancia de 1,5 metros. 

O uso de máscara para a etapa de Educación Infantil é recomendable. 

Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito 

individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como 

dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas serán de fácil desinfección. 

Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios 

 

53. Actividades e merenda  

A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados dentro da aula 15 

minutos antes de saír ao recreo, previa desinfección de mans. 
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Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento  

Aula de informática: Existira un horario de emprego para cada nivel educativo que 

permita que os equipos sexan desinfectados do seu uso entre grupos. 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas  

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso 

das máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de 

seguridade. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas 

que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas 

así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable 

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

interaccións dos grupos.  

O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de 

pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a 

súa atención requira no respectar a distancia de seguridade. 

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

deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como 

na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de 

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

naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa 

autonomía.  

Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como 
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medida de prevención de risco.  

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 

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

O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este 

alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados 

co alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento  

O D.O colaborará co equipo COVID na identificación de necesidades de protección e 

hixiene que este alumnado precisa para a súa protección.  

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas  

- O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto 

enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes 

son compatibles cunha infección por SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa 

clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo , que debe realizarse antes da 

chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse aos centros educativos, 

senón que deberase adoptar polo persoal dos centros educativos as medidas 

oportunas en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a 

ausencia.  

- Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento 

das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, 

aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o 

carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.  

- O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por 
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panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso 

individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así 

como do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada 

unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro 

educativo.  

- En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas 

mans e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de 

lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

- Todas as reunións do profesorado realizaranse no ximnasio cumprindo as normas de 

protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios 

telemáticos. 

- As reunións de ciclo serán nunha das aulas dese nivel. 

-O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e 

departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, 

marcando os espazos susceptibles de utilización e lembrando a necesidade de 

hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos elementos de uso 

común como teclados, pantallas ou maquinas expendedoras .  

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

á reunión non presencial mediante vídeo chamada ou teléfono. Se non fose posible 

por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse 

espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos 

físicos a distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade de 

produtos de limpeza de mans. 

 

58. Órganos colexiados  

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

Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, 

convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás 
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nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente 

o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e 

adaptacións oportunas.  

- Nas sesións que se celebren a distancia deben 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.  

- Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 

perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a 

través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a 

documentación da mesma e un documento no que se poida formalizar para cada un 

dos puntos por separado o senso das votacións. 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde  

- O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación 

e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros 

educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

- Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 

medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa 

vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.  

- Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade 

educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas 

de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo das 

mesmas, destacando: 

• O correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de gardala 
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nos momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado.  

• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.  

• Hixiene de mans: lavado frecuente, , e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 

segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse 

auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, 

particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e 

despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.  

• A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material 

compartido.  

• A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade.  

• Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu 

correcto cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días 

do curso polo seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase polo 

profesorado a realización unha vez sentados na aula mediante a formulación de 

preguntas.  

• Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns.  

• Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución 

alcohólica atendendo ás características de cada centro. 

• Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia 

(xogos de mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, 

entrada no comedor, cada vez que van o baño) ademais de medidas de educación 

sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans.  

• Instalación de portapanosdesbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de 

xel hidroalcohólico nos espazos comúns.  

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene 

respiratoria:  
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- Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará 

nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre 

aloxándose do resto das persoas.  

-  Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar 

contaminados, así como antes e despois de comer, usar os aseos ou tocar material 

susceptible de ser compartido. 

- Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a 

solución de dúbidas que poidan xurdir.  

- Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento 

e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información 

sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.  

- Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan 

as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para 

facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. 

Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas 

e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no 

centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral.  

- A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover 

hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a través de dun gran abano 

de programas como son o Plan proxecta e Contratosprograma, entre outros.  

Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e 

baixo as dúas liñas marcadas:  

a) Hábitos de alimentación saudable. 

b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 
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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). 

Medidas que estableza a consellería, tales como posibles charlas coordinadas co 

centro de saúde de Teixeiro. 

 

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 coordinador do equipo tics será o responsable do traballo de mantemento da aula 

virtual que xa está preparada para o comezo do curso 2020/21. 

 

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

O equipo directivo elaborará o plan de acollida que será publicado para que a 

comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. 

Este documento recollerá as datas das diferentes reunións, e os horarios que serán 

flexibilizados para poder ter unha mellor organización. Levara recollido tamén unha 

estimación do período de adaptación para o alumnado de 3 anos. 
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63. Difusión do plan 

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” poderá ser consultado por calquera 

membro da comunidade educativa polo que será obxecto de difusión na páxina web 

do centro. 
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ANEXO 1: REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR 

SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19. 

 

ANEXO 2: REXISTRO DE AUSENCIAS DO PROFESORADO POR 

SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19. 

 

ANEXO 3:AUTOENQUISA DIARIA ALUMNADO E MESTRES. 

 

ANEXO 4. MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE 

PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 

ANEXO 5. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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ANEXO I: 

REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA 
COMPATIBLE CON COVID-19 

 

 

Nivel e grupo  Data  
ALUMNO/A  
Persoa que realiza a 
comunicación 

 

Sintomatoloxía 
descrita 

 
 
 

Acudiu ao médico  
Diagnóstico final  
Medidas aconselladas  

 
 

C.E.I.P. DE TEIXEIRO 
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ANEXO II:  

REXISTRO DE AUSENCIAS DO PROFESORADO POR SINTOMATOLOXÍA 
COMPATIBLE CON COVID-19 

 

 

Data  
MESTRE  
Sintomatoloxía 
descrita 

 
 
 

Acudiu ao médico  
Diagnóstico final  
Medidas aconselladas  

 
 

 

C.E.I.P. DE TEIXEIRO 
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ANEXO III: ENQUISA DE AUOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
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ANEXO IV.MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE 
PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE
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ANEXO V: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

D./Dª__________________________________________________________, 

con DNI número ___________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 

 ____________________________________________, matriculado no curso 

_________, do centro_______________________________________  

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a aEnquisa de 

Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a NON envialoao centro 

e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintessupostos:  

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en 

contacto coseu pediatra e con algunha das persoasmembros do equipo COVID 

do centro educativo. 

 - se algunhapersoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba 

e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á 

persoa coordinadora COVID do centro.  

 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020.  

ASDO. ______________________________________________________ 
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