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2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 
desvío a un teléfono móbil) 

886 1513 59 
619146294 

Membro 1 Yeray González López 
Lidia Martínez Torres (Suplente) Cargo Director 

Xefa de Estudos 

Tarefas asignadas 

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

Membro 2 Sandra Parada de la Fuente 
Eva Mª Santiago Álvarez (Suplente) Cargo Coordinadora EI 

Secretaria 

Tarefas asignadas 
• Elevar as propostas do equipo de educación infantil.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil.
• Difundir a información ao ciclo de infantil e ás familias

Membro 3 Rosa Belén 
María José Martínez Méndez (Suplente) Cargo Mestra EP 

Mestra de RC 

Tarefas asignadas 
• Elevar as propostas do equipo de educación primaria.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria.
• Difundir a información aos niveis de primaria e ás familias 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde de Marín Teléfono 986 88 35 80 
Contacto Dra. Lucía Hermida e Dra. Cristina López 

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

Aula nº7. Máscaras cirúrxicas, máscaras ffp2, solución hidro alcohólica, dispensador individual de 
panos, Papeleira de pedal, ventilación, distanza de mínimo 2m garantizada 

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

Educación Infantil 

4º 
A 14 

B 14 

5º A 25 

6º A 25 

TOTAL 78 

Educación Primaria 

1º 
A 19 

B 19 

2º 
A 15 

B 17 

3º 
A 23 

B 22 

4º 
A 20 

B 19 

5º 
A 24 

B 24 

6º 
A 24 

B 24 

TOTAL 250 
TOTAL EI - EP 328 

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

Persoal docente 

Educación Infantil 5 
Educación Primaria 12 

EA Música 1 
Educación Física 2 

Lingua estranxeira: Inglés 2 

DO 
AL 2 (1 compartida) 
PT 2 (1 compartida) 

Orientadora 1 
Relixión Católica 1 

Relixión Evanxélica 1 (compartida) 
TOTAL 29 

Persoal administración e servizos Auxiliar administrativa 1 

Coidadora 1 

Conserxe 1 

TOTAL 3 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grupo A 
Aula 1 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grupo B 
Aula 2 Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo A 
Aula 3 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo A 
Aula 4 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo A 
Aula 40 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo B 
Aula 37 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo A 
Aula 31 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 6 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia 
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Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo B 
Aula 32 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo A 
Aula 43 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo B 
Aula 44 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo A 
Aula 41 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo B 
Aula 42 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo A 
Aula 17 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo B 
Aula 21 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo A 
Aula 19 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo B 
Aula 18 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

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) 

Información facilitada por cada titora a medida que a situación do estado do centro nos permita 
adecuala. 

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) 

Mediante os teléfonos do centro: 
- Secretaría: 886 15 13 57
- Dirección e xefatura: 886 15 13 59 (este estará desviado ó teléfono do director do centro e

coordinador COVID)
Enderezos electrónicos: ceip.carballal@edu.xunta.gal 

covid@ceipcarballal.org 
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10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

No aplicativo XADE 

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 
educativas) 

- Mediante o teléfono de contacto do centro de saúde de referencia remitido por parte de
Inspección educativa: 986 88 35 80

- 061 ou 112 no caso de non poder contactar co centro de saúde de referencia

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) 

Debido ás obras de mellora enerxética, a distribución 
distribucións en función do número de alumnado por aula. 
Aulas de 20 e 24 alumnos/as: 

Aulas de 20 e 16 alumnos/as (1º e 2º EP): 

non é exacta. Achegamos as diferentes 

Id. Me as xera s e r tecc v a
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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) 

Educación Infantil 

4º 
A Aula nº 1 

B Aula nº 2 

5º A Aula nº 3 

6º A Aula nº 4 

Educación Primaria 

1º 
A Aula nº 37 

B Aula nº 40 

2º 
A Aula nº 32 

B Aula nº 31 

3º 
A Aula nº 43 

B Aula nº 44 

4º 
A Aula nº 41 

B Aula nº 42 

5º 
A Aula nº 17 

B Aula nº 20 

6º 
A Aula nº 18 

B Aula nº 19 

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) 

AL: aula 33. Aula de 45,54m2, con ventilación natural cruzada. En función das posibilidades 
económicas, instalaranse mamparas acorde coa intervención do/a mestre/a. Esta aula, polo seu 
tamaño, permitirá establecer diferentes espazos de traballo. 

PT: aula 39. Aula de 45,54m2, con ventilación natural cruzada. En función das posibilidades 
económicas, instalaranse mamparas acorde coa intervención do/a mestre/a. Esta aula, polo seu 
tamaño, permitirá establecer diferentes espazos de traballo. 

DO: aula 8. Debido ás características da mesma, procurarase instalar unha mampara para a realización 
das tarefas propias da persoa orientadora cando intervén cun alumno. Así mesmo, dado que o DO este 
curso estará formado por 10 persoas, non se poderán reunir neste espazo polo que, previa aviso á 
secretaría do centro, empregarán a aula 36 para poder reunirse e manter así a confidencialidade propia 
deste departamento. 

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

Como norma xeral realizaranxe de xeito telemático empregando as ferramentas dixitais: 
- Cisco webex
- Google meet.
- Telefonicamente

No caso de que, por razóns xustificadas, non se poidan realizar deste xeito, realizaranse presencial, 
sempre mantendo a distancia mínima interpersoal de 2m. 

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

- Canles telemáticas: páxina web do centro, teléfono, enderezo electrónico.
- Presencialmente previa cita e mantendo a distanza interpersoal de 2 m
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17. Uso da máscara no centro 

OBRIGATORIO para: 
- Alumnado de 1º a 6º de EP
- Mestras e mestres, persoal de administración e servizo.
- Calquera pai, nai e/ou titor/a legal do alumnado que veña ó centro (A acompañar ao alumnado,

a consultar en secretaría, a unha titoría, etc).
- Calquera persoa que pola razón que sexa, acuda ó centro.

ALTAMENTE RECOMENDABLE para o alumnado de EI. 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Paxína web do centro para a descarga e   consulta   
Abalar: comunicación coas familias da publicación do plan 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír
datos de carácter persoal) 

Protocolo trasladado pola empresa de Limpeza EULEN. Ver Anexo 1 

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) 

Ver Anexo 1 

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

Ver Anexo 1 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Panel de rexistro nos servizos. Ver modelo- Anexo_ 2 

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

Ver anexo_3 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Cada aula dispón dunha papeleira con pedal, con bolsa de peche sinxelo que será manipulada polo 
persoal de limpeza. 

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

Secretaría do centro 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Secretaría do centro. 

Id. Me as e m eza 

Id. Mater a  e r tecc
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27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

Secretaría do centro 

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) 

A referida do protocolo das consellerías. 

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) 

Equipo COVID. Ver apartado 2 

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de 
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

Mediante a dirección do centro, empregando o rexistro do centro. Tal e como se establece nas 
instrucións proporcionadas pola CEUFP 

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—) 

Para favorecer a conciliación familiar, increméntase o horario do centro, sendo de 09:20 a 14:40h. 

ENTRADA: 
09:20h Entrará o alumnado transportado e o non transportado no recinto escolar. Seguindo as 
indicacións, situaranse na fila correspondente, onde un mestre se fará cargo de cada grupo (16 grupos, 
16 mestres). Alumnado de EI e 1º de EP poderán entrar acompañados por un adulto, o cal limitará a 
súa permaneza no centro o mínimo e imprescindible: deixar ao alumno co mestre correspondente. Para 
comunicacións empregarán o abalar móbil ou as axendas que lles entrega o centro, non pudendo 
aproveitar o momento da entrada para falar cos mestres posto que poñería en perigo ao resto de 
alumnado e adultos. 
Alumnado de 5º e 6º entrará pola porta individual asignada, estando o mestre na aula e evitando os 
movementos pola aula. 
O alumnado que, pola circunstancia que sexa, chegue tarde, deberá agardar co mestre de garda de 
autobús ata que todo o alumnado entre. 
SAÍDA: ábrese a porta do exterior ás 14:20h. O alumnado sairá en filas precedido polo/a mestre/a 
correspondente, debendo agardar un proxenitor nunha zona do patio exterior sinalado co nivel e grupo. 
Os proxenitores non se poderán achegar ata que o mestre o indique. Recollerán ó seu fillo/a e 
abandonarán  o  recinto  escolar  con  premura,  non  estando  permitido  xuntanzas  e  favorecendo  un 

Id. Xes s a r c s 

Id. Xes as et c s e s s s e vulnerabilidade 

Id. Me as e carácter r a za v
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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—) 

Unha única porta de ENTRADA e de SAÍDA do recinto escolar (6m de ancho, dúas canles de 3m) que 
se divide cunha vaia polo medio para restrinxir o acceso de: EI, 2º e 4º por un lado e de 1º, 3º, 5º e 6º 
de EP polo outro. A mesma división será para a saída. 
11 portas de acceso ao centro: 

- 4 para EI (Unha por nivel e grupo)
- 1 para 4º e 2º de EP: entrarán por esa orde.
- 1 para 3º e 1º de EP: entrarán por esa orde.
- 4 portas independentes para 5º e 6º de EP
- 1 porta de acceso á secretaría do centro.

Tódalas portas contarán cunha alfombra con zona de desinfección e de secado. 

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) 

Imposible colocala debido ás obras de mellora enerxética do centro. Colocaranse a medida que se 
poida. 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

O alumnado transportado seguirá as mesmas indicacións co resto de alumnado. 

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

16 profesores para a entradas e saídas (1 para cada grupo) e 2 para o alumnado que chegue tarde e 
teña que agardar a que entre todo o alumnado. 

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) 

Ver ANEXO 4 

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) 

Non se contempla a realización das mesmas, polo menos no primeiro trimestre do curso. 

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

Priorízase as reunións telemáticas, para o cal empregaremos a aplicación Cisco Webex ou google 
meet. 

tránsito fluído para saír e evitando así aglomeracións. 

Alumnado con irmáns no centro: o alumnado maior irá á fila do menor.Manterá a distancia de 2m co 
grupo do irmán. Sempre por fóra do edificio escolar e por dentro, evidentemente, do recinto escolar. 

Alumnado con NEAE informarase á familia en concreto. 

Id. Me as e  re ac  c as fam as e ANPA 
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39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Preferentemente de xeito telemático ou telefónico, agás naqueles casos nos que, por razóns 
xustificadas, teñan que ser presenciais. As titorías será, como norma xeral, en horario de martes de 
16:30 a 17:30h. No caso de aquelas familias que non poidan, buscarase outro momento no que poida o 
profesorado e a familia. 

40. Normas para a realización de eventos 

Non se contempla neste inicio de curso. A medida que a situación sanitaria evolucione, estudarase 
cada caso de xeito individual, Solicitando as autorizacións pertinentes. 

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) 

O alumnado transportado chega ó centro entre as 09:20-09:30 h como norma xeral. Haberá dende as 
09:20h un mestre que se encargará de cada grupo (16 en total). Estarán situados en diferentes zonas 
sinaladas do centro para acoller ao alumnado, transportado ou non, formando filas mantendo  a 
distancia de seguranza. 
Para as saídas haberá 3 mestres nas zonas indicadas para o autobús, que se farán cargo das 3 filas 
correspondente. 

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) 

Ver ANEXO 5 

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) 

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

Servizo de Catering. 

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) 

Relixión Católica e evanxélica: este alumnado sairá en compaña das mestras especialistas e irá, 
mantendo as distancias, á aula de usos múltiplos máis próxima á aula do grupo. En cada corredor 

Id. Me as ara  a m a  tra s rta

Id. Me as e s  c me r 

Id. Me as es ec cas ara  s tr s es a s 
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haberá unha aula de usos múltiplos, agás para o alumnado de EI e de 5º e 6º de EP que empregarán 
as aulas 13 e 14. Dispoñemos de 8 espazos que serán empregados para impartir estas ou outras 
materias. O horario dos mesmos está realizado para que, polo menos, haxa 1 sesión entre usos dese 
mesmo espazo, permitindo ó persoal de limpeza desinfectar os elementos empregados polo alumnado. 
Ximnasio: estrutúrase en dúas partes claramente diferenciadas, unha é o escenario e outra  o 
ximnasio. No escenario o alumnado de EI realizará as sesións de psicomotricidade e o alumnado de 1º 
e 2º de EP realizará a EF. O ximnasio será empregado tamén para o alumnado de 3º a 6º de EP. Estes 
espazos empregaranse sempre e cando as condicións atmosféricas non permitan realizar estas 
actividades fóra. O material empregado deberá ser desinfectado antes e despois do seu uso. 
No caso que ter que realizar un claustro presencial ou unha reunión de máis de 20 persoas, será 
empregado este espazo. Para o cal cada persoa asistente collerá unha cadeira da conserxería a cal 
deberá desinfectar antes e despois do seu uso e levará a mesma ó seu sitio unha vez rematada a 
reunión. 
Inglés: as mestras de Inglés irán ás aulas de cada curso, dispoñendo da aula—para poder deixar e 
gardar o material preciso. 
Música: o mestre de música irá ás aulas de cada curso, dispoñendo da aula --- para deixar e gardar o 
material preciso. 
Sala de mestres: reorganízase en sala de consulta e de impresión. Poderán estar na mesma un 
máximo de 7 persoas mantendo as distancia de 1,5m interpersoal. Os equipos informáticos e 
fotocopiadora deberán ser desinfectados antes e despois de cada uso, sendo responsable o mestre/a 
que os empregue. 
Aula tic: será o espazo para o uso de cafeteira, permitindo o seu uso a unha única persoa, debendo 
desinfectar antes e despois os elementos que empregue. 
Aula 36: será a sala de reunións. Poderán permanecer no mesmo espazo, coas ventás abertas, un 
máximo de 20 persoas mantendo as distancias mínimas de 1,5m. O seu uso será pola mañá como aula 
de usos múltiplos e, polas tarde, como salas de reunión. Para o seu uso deberá consultarse con 
secretaría a dispoñibilidade e cubrir un checklist. 
Biblioteca: non estará operativa ata 2º trimestre debido á obra realizada. Disporá dunha zona de paso 
mentres non se finalicen os obras de reposición do chan das aulas 47,48,49 e 50 (aulas nas que se 
instalarán 3º de EP). 
Aulas 13 e 14: serán aulas de uso múltiplo onde impartirán docencia de relixión católica e/ou 
evanxélica os grupos de EI e de 5º e 6º de EP. Así mesmo, estas aulas poderán ser empregadas pola 
ANPA do centro para o servizo de comedor escolar no caso de ser preciso. Debendo neste último caso 
o persoal do servizo do comedor desinfectar as cadeiras e mesas antes e despois do seu uso por parte
do alumnado.
AULA 7: será a aula de confinamento posto que se atopa máis próxima á saída do centro, conta
ademais cun servizo próximo e cunha porta de acceso independente. Neste espazo disporase de
tódolos elementos de protección necesarios, así coma dun teléfono fixo (886151358) para poder avisar
ás familias e/ou os servizos médicos correspondentes.

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

Como norma xeral, realizarán actividades adecuadas para o emprego da máscara de protección. 
Sempre que a climatoloxía o permita realizarán estas actividades no exterior do centro, dentro do 
recinto escolar. Cando sexa preciso empregar material de uso compartido (aros, picas, pelotas,etc) 
deberán ser desinfectados antes e despois da actividade. 

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

O grupo non cambia de aula agás o alumnado de relixión evanxélica, católica ou cando vaian á 
especialidade de educación física. Nese caso, o profesor especialista deberá ir a buscar ao alumnado á 
aula correspondente. No caso de que por motivos de saúde un mestre non poida subir as escaleiras, 
será o mestre titor o que os acompañe. Para recorrer o centro seguirase o establecido no plan de auto 
protección do centro (Circulación pola dereita e preferencia de paso na escaleiras) 

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

Non se poderá empregar ata o 2º trimestre por mor das obras. Queda pendente da nova redistribución 
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49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 
realidade do centro) 

Cada grupo terá asignado un aseo. Neste haberá una folla de seguimento da limpeza do mesmo. Será 
de uso individual habendo un semáforo que indique si está ou non ocupado. Segundo o protocolo de 
limpeza, estes serán desinfectados entre 2 e 3 veces ço día, cubrindo a persoa encargada da limpeza 
unha folla de seguimento colocada no propio aseo. 

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) 

- 11:55 - 12:25h Recreo de 4º,5º e 6º de EI e 1º e 2º de EP.
- 12:25 - 12:55h  Recreo de 3º, 4º, 5º e 6º de EP.

Poderán empregar todo o patio. O mesmo atoparase dividido en 8 partes (8 grupos ó mesmo tempo) 
unha vez finalicen as obras do centro. Mentres iso non aconteza, limitaranse os espazos cunhas cintas 
e vaias. 
Os espazos do recreo serán dinámicos, permitindo a rotación dos grupos por cada un deles. Non se 
poderá empregar xoguetes de uso grupal (como pelotas, aros, etc) 

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) 

1 mestre por cada grupo. 8 en total. Este número de profesorado de garda poderá verse reducido ou 
ampliado en función da evolución sanitaria. 

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) 

1 alumno por aseo. Cada clase ten asignado un aseo. 

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

Realizarase na aula. 

da mesma para que o equipo da Biblioteca estableza, xunto co ED, o número máximo de usuarios 
simultáneos, así coma a organización do empréstito, biblioteca móbil, etc. 

Id. Me as es ec a s ara s recre s 

Id. Me as  es ec cas  ara  a m a e  e cac fa  e  s s 
primeiros cursos de primaria 

Id. Me as es ec cas ara s  e a ra r s e ta eres 

54. Emprego do equipamento 
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55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

Este tipo de medidas, tendo en conta á particularidade de cada alumno, serán indicadas a cada familia 
en concreto. 

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) 

Este tipo de medidas, tendo en conta á particularidade de cada alumno, serán indicadas a cada familia 
en concreto. 

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) 

Ver apartado 45. 

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) 

En todo caso como norma xeral do centro, todas as reunións grupais realizaranse de xeito telemático: 
reunións de titorías, reunión de inicio de curso, claustros, consello escolar. O centro non dispón de 
ningún espazo, agás o ximnasio, que permita a realización deste tipo de reunións. Empregar o ximnasio 
supón trasladar cadeiras cada vez que nos reunamos, desinfectalas antes e despois e colocalas de 
novo na conserxería, polo que propiciaríase unha aglomeración de persoas innecesarias co risco que 
iso supón. No caso de reunións de pequeno grupo (reunións de ciclo, DO, de equipos) poderase 
empregar unha aula que cumpra coa norma de 2m de distancia interpersoal e ventilación natural. No 
caso de ser preciso o emprego da aula 36, deberá consultarse coa secretaría do centro a súa 
dispoñibilidade. 

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) 

Non se empregarán laboratorios nin a aula de informática polo risco que iso supón para alumnado de 
tan  corta  idade.  A  medida  que  a  situación  sanitaria  o  permita,  poderán  incorporarse  o  uso  de 
determinados elementos compartidos do centro como a impresora 3D, os ipads, etc) 

Id. Me as es ec cas ara a m a e N

Id. Prev s s es ec cas ara  r fes ra

Id. Me as e carácter rma v  e e a x c

60. Difusión das medidas de prevención e protección 
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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). 

Mediante a páxina web do centro, dándolle publicidade mediante a aplicación de abalarmóbil 

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—) 

- María del Rosario Martínez Epifanio (Coordinadora Edixgal)
- Víctor Alfonso Castro Martínez (mestre de EA Música)
- Yeray González López (Director)

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 coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

De acordo con inspección educativa, agardamos poder instalar mamparas divisorias nas aulas para 
que o alumnado poda sentarse en grupos de 4 como vimos facendo de acordo coa metodoloxía propia 
do noso centro. Pese a que iso non supón traballar do mesmo xeito colaborativo, entendemos que 
favorecerá a relación social do alumnado e melloraremos, na medida do posible, o compoñente 
emocional de cada un. 

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) 

- Páxina web do centro
- Abalarmóbil


