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INTRODUCIÓN 

O presente Protocolo ten por obxecto establecer as medidas preventivas, colectivas e 

individuais, así como organizativas do noso centro para protexer e previr ao máximo posible o risco 

de contaxio por COVID19. O conxunto de medidas que se recollen neste documento, teñen como 

referente as instrucións facilitadas polas autoridades sanitarias así como pola mesa sectorial do 

Ministerio de Educación e a C.A. de Galicia adaptadas ó noso centro. As instrucións e 

recomendacións establecidas neste protocolo deberán adaptarse ás instrucións sanitarias que en 

función da evolución da pandemia ditaminen ditas autoridades e así mesmo adaptaranse ás 

recomendacións sobre as medidas de prevención e hixiene que poida ditaminar a Consellería de 

Educación da Xunta de Galicia. Calquera cambio será informado á comunidade educativa mediante 

a páxina web do centro.  

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa 

consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das 

instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo.  

Polo que respecta ao profesorado e persoal non docente atenderase ao previsto na súa normativa.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1.- DATOS DO CENTRO 

Denominación: CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla 

Código: 27013697 

Enderezo: Avda de Monforte 

CP: 27500  

Localidade: Chantada (Lugo) 

Teléfono: 982828133 / 982828132 

Correo electrónico: ceip.eloisa.rivadulla@edu.xunta.gal 

Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipeloisarivadulla/ 

Aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipeloisarivadulla/aulavirtual/ 

Proxecto Edixgal: https://eva.edu.xunta.gal/login/index.php 
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2.- MEMBROS DO EQUIPO COVID 

 Teléfono móvil de contacto: 641 68 03 34 

Coordinador: Don José Benito Pérez Vázquez (Director do centro) 

Suplente: Don Alberto Cuñarro López 

 Tarefas:  

• Nomear os membros do equipo COVID 

• Relación coa administración e co centro de saúde de referencia 

• Coordinar o equipo covid 

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario 

• Xestionar a comunicación de cada caso 

Dona Mº Celia Suárez Losada (Mestra de infantil) 

Suplente: Dona Raquel González Rivas (Mestra de Primaria) 

 Tarefas: 

• Elevar as propostas do equipo docente de infantil 

• Notificar deficiencias na aplicación dos plans 

• Difundir a información do plan en infantil 

• Velar polo cumprimento e aplicación das normas recollidas no plan 

Don Gabriel Vázquez Quintela (Coordinador Primaria – mestre Ed. Física) 

Suplente: Dona Lorena Pérez Gómez (Mestra de Primaria) 

Tarefas: 

• Elevar as propostas do equipo docente de primaria 

• Notificar deficiencias na aplicación dos plans 

• Difundir a información do plan en primaria 

• Velar polo cumprimento e aplicación das normas recollidas no plan 

 

 

 

 



  

3.- CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

Centro de Saúde de Chantada 

Avda de Monforte 79, 27500 – Chantada (Lugo) 

Teléfono: 982 441914 

Persoa de contacto: Marta Anguera Novo 

   Idelfonso Piñeiro Díaz 

4.- ESPAZO DE ILLAMENTO COVID  

A aula covid está situada no primeiro andar, conta con ventilación, dispensador de xel 

hidroalcohólico, papeleira de pedal e cartelería que recorda as instrucións de actuación no caso de 

illamento. 

 

 

 

 



  

5.- NÚMERO DE ALUMNADO  

ETAPA EDUCATIVA NÚMERO DE ALUMNADO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

4º de Infantil 16 

5º de Infantil 23 

6º de Infantil 25 

TOTAL ALUMNADO 

INFANTIL 
64 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º de Primaria 19 

2ºA de Primaria 14 

2ºB de Primaria 14 

3º de Primaria 18 

4º de Primaria 21 

5º de Primaria 16 

6º A de Primaria 14 

6º B de Primaria 12 

TOTAL ALUMNADO 

PRIMARIA 
128 

TOTAL ALUMNADO 192 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.- CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

MESTRAS DE INFANTIL 4 

MESTRAS DE PRIMARIA 16 

CONSERXE 1 

PERSOAL DE COCIÑA 3 

LIMPIADORAS 2 

AUXILIAR 1 

TOTAL 27 

 

7.- GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

ETAPA NIVEL Nº ALUMNADO 
Nº 

PROFESORADO 
AULA 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

4º INFANTIL 16 5 PLANTA BAIXA 

5º INFANTIL 23 5 PLANTA BAIXA 

6º INFANTIL 25 7 PLANTA BAIXA 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

1º PRIMARIA 19 5 1º ANDAR 

2ºA PRIMARIA 14 5 1º ANDAR 

2ºB PRIMARIA 14 5 1º ANDAR 

3º PRIMARIA 18 6 1º ANDAR 

4º PRIMARIA 21 5 2º ANDAR 

5º PRIMARIA 16 5 2º ANDAR 

6º A PRIMARIA 14 6 2º ANDAR 

6º B PRIMARIA 12 7 2º ANDAR 

 

 



  

8.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

As portas, ventás, persianas, dispositivos de iluminación, proxectores, e restantes ferramentas 

pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou polo persoal non docente, seguindo as 

medidas de hixiene e seguridade que proceden. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

O alumnado usará a máscara sempre que realiza desprazamentos ou non está co seu grupo de 

referencia na mesa. 

Limitará o máximo o seu número de contactos con outros membros que non sexan o grupo de 

referencia. 

Utilizará tres aulas de referencia, onde desenvolverá toda a súa actividade lectiva, sendo os 

docentes os que se despracen polo centro. 

As perchas estarán fóra das aulas para que colguen mochilas e chaquetas. 

Levaran a cabo todas as medidas de hixiene, desinfección e seguridade, cunha ventilación sempre 

que as condicións o permitan, o maior tempo posible.. 

Das aulas de infantil, eliminarase todo o mobiliario e utensilios que nos aporte nada e non se utilice. 

Estremarase a vixilancia coa alumnado de maneira que non teña contacto con outras clases do 

centro e que evite tocar as paredes, pasamáns, obxectos,... 

Cada alumno traerá unha máscara de reposto cunha bolsa para gardala. 

As familias non poderá acceder a aula. 

Non se levará comida ao recreo, sempre se merendará na aula. 

Non se pode prestar o material, cada alumno terá unha caixa co seu material dentro. 

Priorizarase o uso de xabón e auga sempre que se poida. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

O alumnado usará a máscara en todo momento. 

Non se poderán mesturar o alumnado de distintos grupos estables de convivencia 

Utilizará tres aulas de referencia, onde desenvolverá toda a súa actividade lectiva, sendo os 

docentes os que se despracen polo centro. 

Cada alumno colgará a súa chaqueta e mochila na súa cadeira. 



  

Levaran a cabo todas as medidas de hixiene, desinfección e seguridade, cunha ventilación sempre 

que as condicións o permitan, o maior tempo posible.. 

Das aulas, eliminarase todo o mobiliario e utensilios que nos aporte nada e non se utilice. 

Estremarase a vixilancia coa alumnado de maneira que non teña contacto con outras clases do 

centro e que evite tocar as paredes, pasamáns, obxectos,... 

Cada alumno traerá unha máscara de reposto cunha bolsa para gardala. 

As familias non poderá acceder a aula. 

Merendarán no recreo, cunha distancia de seguridade entre eles. 

Non se pode prestar o material. 

Nos cambios de clase, o alumnado debe permanecer no seu sitio, gardando así a distancia de 

seguridade.  

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula, aínda que si se permitirá levantarse para realizar 

pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar. 

9.- CANLE DE COMUNICACIÓN CO EQUIPO COVID 

Profesorado:  

 - Vía telefónica 

Alumnado: 

- Vía telefónica, chamando ao colexio, 982 82 81 33 

- Correo electrónico: ceip.eloisa.rivadulla@edu.xunta.gal 

- Abalar móbil 

10.- PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO 

As familias deberán xustificar sempre por escrito que o alumno/a ten sintomatoloxía COVID. 

O profesorado xustificará da maneira convencional a sintomatoloxía COVID, e unha vez que volva 

ó traballo cubrirá o formulario específico.  

Todas as ausencias, tanto do profesorado como do alumnado/a rexistraranse en xade. 
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11.- PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS AS AUTORIDADES 

SANITARIAS E EDUCATIVAS A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

- Aviso ao coordinador covid-19, Don José Benito Pérez Vázquez 

- Comunicación do coordinador covid-19 coas autoridades sanitarias e a familia do afectado da 

seguinte maneira:  

 a) Chamada telefónica á familia do afectado. 

b) Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

c) Comunicación coa xefatura Territorial de Sanidade 

d) Subida de datos á aplicación 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL 

As principais medidas de prevención persoal que deben tomarse son as seguintes:  

- Hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa, mínimo cinco veces ó día de forma xeral, e 

de forma individual ás veces que cada neno faga uso do aseo. Destacando o lavado das mans 

con auga e xabón antes de calquera comida que se realice no centro, e nos demais casos con 

xel hidroalcohólico.  

- Evitar tocarse o nariz, a boca e os ollos.   

- Evitar tocar a propia máscara coas mans e as de outras persoas.  

- Ao tusir ou esbirrar, cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado.  

- Usar panos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso a unha 

papeleira con bolsa e tapa e, a poder ser, con  pedal.   

- A máscara indicada para poboación será a de tipo hixiénico e sempre que sexa posible 

reutilizable.  

- Educación Infantil: decidiuse o uso da máscara, non de forma continuada, pero si coas pautas 

xerais de Primaria.  

- Na etapa de Educación Infantil as mestras usarán luvas desbotables para colaborar na 

manipulación dos alimentos que o alumnado trae da casa para a hora da merenda.   

- Tanto o titor como o profesorado especialista deberá lembrar as medidas hixiénicas e de 

seguridade a todo o alumnado.  



  

- Colocaranse na entrada e nos corredores do centro un total de 4 dispensadores automáticos 

de xel e/ou de solución alcohólica desinfectantes para as mans. No momento da entrada do 

alumnado, o profesorado de garda e colaboración coa especialista de AL supervisarán que 

todo o alumnado, a medida que vai entrando fai uso de dito dispensador.  

- Realizaranse tarefas de ventilación frecuente e cruzada nas instalacións, e por espazo de 

polo menos quince minutos ao comezo da xornada, ao finalizar, entre clases e no recreo, sempre 

que sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias.   

- Cando as condicións meteorolóxicas e o edificio o permitan, manter as xanelas abertas o 

maior tempo posible.   

- Cada aula se disporá dun dispensador manual de xel así coma dun envase de desinfectante 

para as distintas superficies da aula.  

- En cada cambio de profesorado entre aulas, este responsabilizarase da hixiene das súas 

mans (uso de xel hidroalcóholico ao entrar) e da desinfección do material de uso docente, e o 

cumprimento das medidas de ventilación e desinfección. Cada mestre que cambie de aula, debe 

antes de saír, desinfectar o lugar no que estivo interaccionando. 

- Dar prioridade ao uso da zona exterior, sempre que as condicións meteorolóxicas sexan 

favorables.  

- A entrega e recollida dos nenos e nenas do centro realizarase por unha soa persoa, que se 

dirixirá á zona establecida, debidamente protexida con máscara e respectando a distancia de 

seguridade.  

- Rogarase ás familias puntualidade e estrito cumprimento dos horarios acordados para lograr 

unha chegada e entrega graduada dos nenos e nenas, esperando fóra no espazo habilitado 

para iso, cumprindo as medidas de seguridade establecidas.  

- As pertenzas do alumnado, como gorras, obxectos perdidos…sacaranse fotos regularmente 

que serán subidas á web do centro escolar para que as familias pasen a recollelas con cita 

previa. Gardaranse nunha caixa de plástico debidamente hixienizada.  

- Durante a vixencia do protocolo COVID-19, as familias deberán permanecer fora do centro, 

non podendo acceder ao interior salvo por expresa solicitude do persoal.  

- O centro educativo promoverá que as reunións de coordinación e aquelas outras actividades 

non lectivas que sexan posible, se realicen de forma telemática. Cando sexa estritamente 

necesario, serán de forma presencial e cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais  

- Subministrarase ás familias, ó alumnado e ó persoal do centro a información sobre as 

medidas de protección e de hixiene contra o COVID-19, a través da web do centro e na cartelería 

colocada no mesmo.  



  

12.- COLOCACIÓN NAS AULAS – PUPITRES 

 De forma xeral manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 m nas interaccións coas 

persoas.  

Nas aula de Primaria, os pupitres estarán colocados a unha distancia de 1,2 m e sempre mirando 

cara á mesma dirección. Tomarase en consideración, o centro da cadeira onde se sitúe ao 

alumnado, e gardarase esta distancia respecto dos centros das restantes cadeiras que a rodeen. 

Se o tamaño da aula o permite, adoptaremos maior distancia entre os pupitres. 

Nas aulas de Infantil, a organización do alumnado establecerase con carácter xeral en grupos de 

convivencia estable, de máximo 5 alumnos/as, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de 

limitación de distancia, aínda que deixaremos unha distancia de máis 1,5 metros entre as mesas 

dos alumnos/as.   

Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se 

realicen dentro do centro educativo.   

Na etapa de Ed. Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula traballarase 

mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos) 

que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a 

trazabilidade dos contactos.   

Naquelas situacións nas que non fose posible a separación tomaranse medidas de protección 

individual co uso de máscaras.   

No pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o alumnado gardará o seu 

material de xeito diferenciado, para evitar o contacto co resto dos compañeiros/as. 

O material escolar estará gardado en contenedores propios como estoxos ou semellantes e na 

medida do posible rotulado co seu nome. 

13.- IDENTIFICACIÓN DOS ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR GRUPOS 

Cada curso, como norma xeral, estará na súa aula correspondente. Só sairá da aula na área de Ed 

Física e alternativa, en Primaria, e de Psicomotricidade e Valores, en Infantil. Cando isto ocorre, 

desinfectarase e ventilarase, antes da entrada do seguinte grupo. 

 

 



  

14.- ESPAZOS DE PT, AL, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO 

CENTRO 

Na atención do alumnado con NEE seguiranse as mesmas recomendacións que na aula ordinaria 

e sempre que sexa posible os apoios faranse no grupo ordinario, senón é posible estableceranse 

grupos estables. 

O mestre recollerá e acompañará ao alumnado a súa aula de referencia, desinfectando as mans 

antes da entrada desta.  

O alumnado terá sempre un lugar fixo na aula. 

Ó rematar a sesión, cada mestre debe desinfectar e ventilar a súa aula. 

Recoméndase o uso de máscaras e pantalla protectora por parte do profesorado, xa que en 

ocasións é difícil manter a distancia de seguridade.  

Nas sesión de AL procurarase o uso de máscaras transparentes. 

O equipo de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de protección 

e hixiene que necesita este alumnado para a súa atención. 

15.- TITORÍAS COAS FAMILIAS 

As familias solicitarán as titorías por medio da aplicación de abalar móbil. 

Todas as titorías realizaranse mediante unha chamada telefónica ou vídeo-conferencia. 

Excepcionalmente, faranse presencialmente, cando sexa imprescindible e necesario, e sempre con 

cita previa. Para levala a cabo, seguiranse as medidas establecidas: manterase a distancia de 1,5 

m. entre os asistentes, será obrigatorio o uso de máscara, realizarase na aula de música e con cita 

previa. 

16.- CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 

A comunicación coas familias realizarase por medio do abalar móbil, chamada telefónica ou 

videoconferencia. Tamén se realizará a través da web do centro no caso de temas de interese para 

toda a comunidade. 

Hai que evitar as aglomeracións. As familias só poderán entrar ao edificio escolar en caso de 

necesidade ou indicación do profesorado ou do equipo directivo, con cita previa e cumprindo 

sempre as medidas de prevención e hixiene. Se teñen necesidade de acceder ó centro para 

cambiar o seu fillo, este feito levarase a cabo dentro do botiquín. 



  

A comunicación cos provedores, visitantes, persoal do concello,.. realizarase por medio do correo 

electrónico ou chamada telefónica. 

Os provedores do comedor escolar realizarán a entrega dos produtos a través da porta da cociña, 

onde será recollido polo persoal de cociña. Para a realización deste proceso, o provedor ten que 

usar obrigatoriamente máscara e luvas. Se o volume ou o peso da entrega fai necesario a entrada 

do provedor, será autorizado polo persoal de cociña, utilizando a parte da máscara, luvas e 

desinfectará previamente á entrada, o carro do transporte. Os produtos recollidos almacenaranse 

separados dos xa existentes. 

Por norma xeral, as familias non terán acceso ó centro, salvo que se reclame a súa presencia ou 

para realizar algún trámite, sempre que non haxa alumnado en movemento polos corredores ou 

polo patio. 

O acceso de calquera outra persoa ao centro, deberá ser autorizado por algún dos membros do 

equipo COVID. 

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 interpersoal. (Educación Infantil: decidiuse uso da máscara, non de forma continuada, 

pero si coas pautas xerais de Primaria sobre todo nas entradas e saídas e no tránsito polos espazos 

comúns). Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, ao centro, así como 

un estoxo específico para gardala en caso necesario.  

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, ou 

ben alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización, non terán a obriga do uso da 

máscara. Garantirase en todo momento o cumprimento da distancia de seguridade interpersoal. 

Neste caso tamén se poderá facer uso de pantallas ou biombo transparente especialmente nas 

aulas do departamento de orientación.  

A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do/a 

alumno/a.  

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. O departamento de orientación será o encargado de ditaminar 

as pautas a ter en conta con este alumnado.  

As máscaras teñen que ser homologadas, desbotables ou reutilizables.  

O centro contará con máscaras de reposto para o alumnado e profesorado en casos excepcionais. 

18.- INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA 

Este documento, o igual que o resto, estará colgado na web do centro.  

MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA 

19.- TAREFAS DO PERSOAL DE LIMPEZA 

Reforzaranse as tarefas de limpeza en todas as estancias, con especial incidencia nas zonas de 

uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos de portas e xanelas, mesas, 

computadores, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares 

características.  

No centro realizarase unha limpeza e desinfección das instalacións polo menos unha vez ao día, 

naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso realizarase dúas veces pola 

mañá durante o período lectivo e unha vez pola tarde de forma xeral.   

Limparanse adecuadamente os aseos en función da intensidade de uso e, polo menos, tres veces 

ao día.   

Vixiarase a limpeza de papeleiras, de maneira que queden limpas e cos materiais recolleitos, co 

fin de evitar calquera contacto accidental.   

Ademais, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartido cada día, 

realizándoo durante a mañá polo profesorado implicado. 

A limpeza e desinfección do comedor é tarefa e responsabilidade do persoal de cocina que terá 

que facer a limpeza e desinfección das mesas e cadeiras en cada cambio de quenda. 

20.- DISTRIBUCIÓN HORARIO DO PERSOAL DE LIMPEZA 

O persoal de limpeza realiza o seguinte horario: 

- Polo mañá: 9:30 a 10:30  e 12:30 a 13:30 

- Pola tarde: de 16:00 a 20:30 

 

 



  

21.- MATERIAL DE PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 

O material de limpeza e desinfección corre a cargo da empresa que realiza a limpeza. 

O centro dotará as aulas do material de desinfección necesario para o desenvolvemento da 

xornada, dous botes de hidroxel, un para desinfectar o posto de traballo, e outro para desinfectar 

as mans. Ademais, nos corredores haberá expendedores de hidroxel, antes do comedor, na entrada 

os aseos, na entrada e saídas do centro. Por último tamén haberá alfombras con hidroxel, nas 

entradas e saídas do centro, e na entrada a aula de infantil. 

22.- CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

Os aseos limparanse tres veces ó día, dúas pola mañá e unha pola tarde. 

23.- MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTA AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 

A ventilación das aulas farase catro veces á hora, de 5 a 10 min, coincidindo dúas delas coa entrada 

e a saída. O encargado de realizala é o mestre. 

No recreo e ó remate da sesión lectiva, realizarase unha ventilación de 30 min. 

Sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan, estarán as ventás abertas ou canto menos 

as portas que levan ó corredor. 

24.- XESTIÓN DE RESIDUOS 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira branca con tapa e pedal, para desbotar todos 

aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables e máscaras) 

O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e resto 

do lixo. 

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, evitando a súa 

mestura co lixo xeral. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Asegurarase a disposición en diferentes puntos do centro, incluídos todos os aseos, de auga, xabón 

e papel para o secado de mans, así como xeles hidroalcohólicos.   

Disporase nos diferentes espazos de papeleiras con bolsa e con tapa e a poder ser de pedal, que 

permitan unha eliminación adecuada de panos de papel ou outros restos potencialmente 

contaminados.   



  

O centro contará con máscaras quirúrxicas para utilizar no caso de que alguén inicie síntomas e 

máscaras hixiénicas para o profesorado e para poder repoñer as máscaras do alumnado, en caso 

de necesidade ou esquecemento.   

25.- REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO CENTRO 

Todo o material do que dispón o centro estará rexistrado e inventariado nunha folla de cálculo para 

tal fin. 

Está todo no despacho de dirección, co que pode ser controlado polo equipo covid. 

As facturas están rexistradas e custodiadas na secretaría do centro. 

26.- DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Fíxose unha previsión inicial para o comezo do curso académico. 

As sucesivas compras fanse segundo a demanda de necesidades, e con suficiente antelación, para 

non quedar sen suministros. 

Os provedores serán os que usa o centro de xeito habitual para a limpeza do comedor. 

Comprarase un lote de más caras para o alumnado e mestres, que quedarán de reserva ante 

calquera continxencia que se produza. 

Outro material de protección, serán as luvas que estarán no botiquín do centro. O seu emprego 

será limitado. 

27.- PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DO MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN 

A dotación inicial foi determinada polo equipo covid atendendo ao protocolo de adaptación ao 

contexto da covid da consellería. 

Teranse en conta todas as demandas de material por parte dos mestres. Será o equipo COVID o 

que valore e determine si procede ou non a dotación. 

O encargado da reposición do material esgotado en cada xornada lectiva, é o conserxe, previa 

autorización do coordinador do equipo covid. 

XESTIÓN DE GROMOS 

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.  

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid que se encontre á espera do 

resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado. 

Ademais, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco foran 

diagnosticados da Covid nos últimos 6 meses deberán seguir as indicacións do Protocolo e 

absterse de asistir ao centro educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso. 

O alumnado ou persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados contactos 

estreitos, excepto que a Central de Seguimento de Contactos lles indique o contrario. Tendo en 

conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean vacinadas coa pauta completa ou 

aquelas que fosen diagnosticadas da Covid nos últimos 6 meses poderán acudir tanto á escola 

como ao seu posto de traballo extremando sempre as medidas de prevención. En caso contrario, 

teñen que absterse de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións do CSC. 

Considérase contacto estreito, calquera persoa do centro que compartise espazo co caso 

confirmado a unha distancia e menos de 2 metros do caso confirmando durante máis de 15 min 

sen utilizar a máscara, os contacto serán determinados polas autoridades sanitarias. 

As familias deben vixiar o estado de saúde e realizar toma de temperatura e a enquisa todos os 

días antes de saír de casa. Se o/a alumno/a tivese febre ou síntomas compatibles con COVID-19 

non poderá asistir ao centro debendo chamar ao seu centro de saúde e informar ao centro 

educativo. Esta norma é aplicada tamén ó profesorado do centro educativo.  

 O alumnado que presenta condicións de saúde que lles fan máis vulnerables para COVID- 19 

(como, por exemplo, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, 

cancro, inmunodepresión ou hipertensión arterial), poderán acudir ao centro, sempre que a súa 

condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de forma 

rigorosa. De non ser o caso, este alumnado vulnerable poderá recibir atención domiciliaria, sempre 

e cando, o recomende o seu médico ou pediatra.  

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 seguirase un protocolo de actuación 

previsto con antelación, que aparece a continuación. 

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

sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na 

COVID 19 contactará co centro de saúde de referencia e incluirá a rede de contactos a través de 



  

“Educovid" coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle 

informática sinalada no punto 2 do protocolo).  

Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do 

centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos 

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

terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena 

no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.  

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias 

aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na 

Guía 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.  

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 10 días a todas as 

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

autoridades sanitarias.  

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

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

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

consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.  

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso 

de incorporación total do alumnado e profesorado.  

Considérase gromo nun centro educativo, a calquera agrupación de 3 ou máis casos con infección 

activa nos que se establecese un vínculo epidemiolóxico, nun período curto de tempo (menos de 

14 días entre o primeiro e o último), sendo sinónimo de brote. Neste caso, as autoridades sanitarias 

valorarán a situación. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DUN  TRABALLADOR/A SINTOMÁTICO/A OU EN 

CONTACTO CUN CASO COVID19  

Se o/a traballador/a presenta síntomas compatibles con COVID19 durante a xornada laboral (tose, 

febre, dificultade para respirar, dor de gorxa, anosmia ou perda súbita de olfacto):  

- Poñerá de forma inmediata o feito en coñecemento do coordinador do Equipo COVID 19 do 

centro.   



  

- Abandonará o centro de traballo protexido pola máscara cirúrxica, para dirixirse ao seu 

domicilio para manterse en illamento preventivo domiciliario.  

- Contactará co seu médico de Atención Primaria o cal valorará a súa sintomatoloxía e 

determinará o plan de actuación, seguindo o protocolo.  

- No caso de resultar positivo, o coordinador do Equipo COVID 19 informará a Sanidade do 

caso, achegando nome e teléfono de contacto do/a empregado/a sintomático/a. Así mesmo, 

realizará unha listaxe dos traballadores do centro que tivesen un contacto estreito co empregado 

sintomático (entendéndose como contacto estreito a aquela persoa que estivese no mesmo 

lugar que un caso probable ou confirmado mentres o caso presentaba síntomas, a unha 

distancia menor de 1,5 metros durante polo menos 15 minutos, sen uso de máscara) e 

rexistraraos en EduCovid. 

- Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas determinadas como 

contacto estreito, seguirán as indicacións da CSC. 

Se o/a traballador/a presentase síntomas compatibles con COVID19 antes de acudir ao traballo ou 

se o traballador tivo un contacto estreito cun caso COVID19 no seu domicilio (familiar ou convivinte 

en illamento actualmente)  

- Non acudirá ao posto de traballo   

- Contactará co seu Médico de Atención Primaria para informar da súa sintomatoloxía.   

- Informará canto antes ao coordinador do Equipo COVID 19 do centro.  

- O colexio, informará do caso (nome e teléfono de contacto) a Sanidade remitindo ademais 

unha listaxe dos contactos estreitos que o traballador sintomático tivese durante a xornada 

laboral e rexistraraos en EduCovid. 

- Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas determinadas como 

contacto estreito, seguirán as indicacións da CSC. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DUN ESTUDANTE SINTOMÁTICO OU EN CONTACTO CUN 

CASO COVID19.  

Cando un estudante inicie síntomas ou estes sexan detectados por persoal do centro durante a súa 

xornada escolar, levaráselle a un espazo separado, a aula covid. 

A aula covid conta con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, máscaras e cunha papeleira de 

pedal con bolsa, onde tirar a máscara en caso de necesidade de cambio, así como os panos 

desbotables.   



  

Colocaráselle unha máscara cirúrxica, se non a ten, tanto ao que iniciou os síntomas como á persoa 

que quede ao seu coidado. 

Avisarase á familia para que recolla ao alumno/a e que contactará co seu médico de Atención 

Primaria para informar da súa sintomatoloxía e seguir as indicacións oportunas. A atención sanitaria 

corresponde ao centro de saúde de referencia da persoa, que non ten por que coincidir co da zona 

básica de saúde onde está localizado o centro educativo.  

Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 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.  

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 

Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro 

educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función 

do número de contactos identificados en cada abrocho.  

O contenedor utilizado por este alumnos/a ou persoa traballadora que ten síntomas do covid, 

débese illar, xa que se depositaron panos e outros produtos usados por eles. 

Ademais, hai que ventilar a aula covid. 

29.- COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE SANITARIA E EDUCATIVA 

O responsable de realizar as comunicacións das incidencias será persoa que exerza a dirección do 

centro e coordinador do equipo covid. 

Na súa ausencia, realizarao o seu suplente. 

No plan de continxencia está toda a documentación para actuar ante un gromo. 

XESTIÓN DE PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

30.- PROCEDEMENTO 

Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino 

non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de 

vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto 

xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito 

presencial ou enviándoa ao correo do centro: ceip.eloisa.rivadulla@edu.xunta.gal 

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial 

correspondente, en espera da resolución da mesma.  

mailto:ceip.eloisa.rivadulla@edu.xunta.gal


  

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

no apartado observacións a casuística.  

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

31.- ENTRADAS E SAÍDAS 

ENTRADAS 

O horario de entrada para todos (EI e EP) será ás 8:55h, pero realizarase por quendas.  

Cada curso e alumno/a situarase nas marcas indicadas (na súa fila e no seu número), dende onde 

accederán ás aulas, coa indicación do/a mestre/a respectivo/a.  

 

As posicións do alumnado estarán sinalizadas no chan con marcas que deberán respectar e manter.  

Rógase a maior puntualidade á hora de entrada no centro, única forma de evitar aglomeracións.  

De forma excepcional, o alumno ou a alumna que se retrase, deberá agardar que entre todo o 

alumnado, comunicalo a través do porteiro automático e logo acceder ao centro pola entrada 

principal, onde un mestre de garda vixiará que tome as medidas hixiénicas pertinentes e 

acompañarao a súa aula.  

Segundo vaian avanzando na fila na entrada ao centro, o alumnado disporá dun dispensador de xel 

hidroalcohólico automático, tendo a obriga de empregalo.  

A entrada ó centro educativo, realizarase da seguinte maneira: 

- Primeiro, o alumnado transportado baixará en orde, separados por cursos e situarase na 

zona indicada para eles. Alí, terán que esperar que o alumnado non transportado se sitúen 

nas súas posicións.  



  

- Unha vez que todo o alumnado transportado está colocado, abrimos a cancela do alumnado 

non transportado. Entrará en primeiro lugar, o alumnado de infantil, separado por grupos e 

acompañado dun pai/nai/titor, que se colocará no seu patio cuberto, na fila e no número que 

lle corresponde. Despois, entrarán de 1º a 6º de Primaria, separados por cursos e 

colocaranse na fila e no número que lle corresponde. Só abandonarán a fila e o número, 

cando lle indique o mestre encargado, e gardando en todo momento a distancia de 1,5 m. 

- Cando toque o timbre do centro, procederemos a entrada ó edificio. 

- A entrada realizarase por orde, acompañados do mestre, da seguinte maneira: 

• 1º e 2º curso EP. Situaranse na cuberta da entrada ao edificio, e entrarán pola 

porta principal. 

• 6º, 3º, 5º e 4º curso EP. Situaranse no pavillón e entrarán polas portas de atrás 

do edificio. 3º e 4º pola porta da planta baixa, 5º e 6º pola porta da primeira 

planta. 

• 4º, 5º, 6º curso EI. Situaranse no patio cuberto e entrarán polo ximnasio. 

• Se chove, todo o alumnado entrará pola porta principal do edificio na seguinte 

orde: 1º e 2º de EP; infantil; 3º, 4º, 5º e 6º de EP. 

- Cando entran ó centro escolar todo o alumnado desinfectará mans, nos expendedores da 

entrada, e pés, nas alfombras desinfectadas. 

En EI as perchas estarán situadas no exterior das aulas (corredor) mantendo unha distancia 

prudente entre elas, onde colocarán tanto as prendas como as mochilas. O material (funxible) que 

utilizan estará gardado en caixas individuais de plástico.  

En EP, colocarán o material cada un na súa cadeira. Este material persoal do alumno/a ten que 

estar co nome do alumno/a e o rematar das clases ten que quedar todo recollido no seu lugar 

correspondente e de xeito individual.  

SAÍDAS 

Hai dous horarios de saída: 

• Alumnado que sae ás 13:55h   

1. E. Infantil (por orde: 4º, 5º e 6º) Saen polo ximnasio, e no patio cuberto da zona de infantil 

recóllenos o pai/nai/titor que se colocarán na fila e no número do neno/a. 

2. 2º e 1º E. Primaria. Saen pola porta principal, e no porche da entrada principal recóllenos 

o pai/nai/titor que se colocarán na fila e no número do neno/a.  



  

3. 3º, 4º, 5º e 6º E. Primaria. Saen polas portas traseiras do edificio (3º e 4º curso, pola 

porta da planta baixa e 5º e 6º curso, pola porta do 1º andar) serán entregados no portón 

principal da entrada ao recinto escolar.  

4. Se chove, todo o alumnado sairá por diante, excepto infantil que sairá igual. 

• Alumnado que sae ás 14:25h 

O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º que se queda ó comedor, e o alumnado de infantil, 1º e 2º 

curso transportados. Sairán en orde pola porta dianteira.  

O alumnado transportado, sairá en filas, gardando a distancia de seguridade e serán 

levados ao autobús correspondente, agás o alumnado de infantil, que será recollido pola 

coidadora na entrada do colexio.  

Profesorado e coidadores serán os encargados de acompañar a estes alumnos/as.  

Todo o alumando debe gardar as distancias de seguridade en todo momento e non mesturarse os 

distintos cursos. 

Antes da saída do alumnado, realizarán a desinfección tanto de mans coma de pes.  

Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue 

nos mesmos. 

32.- PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E CIRCULACIÓN POLO CENTRO EDUCATIVO 

As entradas e saídas do centro educativo están explicadas no punto anterior.  

As saídas e entradas do recreo serán da seguinte maneira: 

 - Infantil: pola porta do ximnasio 

- Primaria: o alumnado que teña patio nos números 4, 5, 6 e 7 sairá e entrará polas portas 

traseiras. O alumnado que teña patio nos números 1, 2, e 8, sairá en entrará polas portas 

dianteiras do centro. 

Se chove, todos sairán e entrarán do recreo pola porta dianteira, excepto infantil que entrará pola 

porta do ximnasio. 

33.- CARTELERÍA DO CENTRO 

A cartelería informativa e de recordatorio estará colocada en espazos visibles para que se poida 

ver sen dificultade. Así en todas as clases haberá cartelería específica para recordar as normas. 

Ademais, tamén haberá cartelería específica nas entradas e saídas dos centros, na aula covid, nos 

corredores e nos aseos. 



  

A información da cartelería será xeral e relacionada coa covid e coas medidas de seguridade 

básicas. Toda a cartelería que se coloca é a oficial, enviada pola Consellería, excepto a das clases. 

Os corredores estarán marcados con frechas para seguir o camiño axeitado en cada momento, 

sempre pola dereita, e manter a distancia de seguridade. 

Nos baños haberá un semáforo, para saber se están ocupados, xa que solo pode estar nel, unha 

persoa. Ademais, como xa comentamos antes, haberá a cartelería específica que recorde o lavado 

de mans. 

34.- ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO TRANPORTADO 

Como xa comentamos anteriormente, o alumnado transportado gardará as normas como o resto 

do alumnado e entrará e sairá da mesma maneira, gardando as distancias e as medidas hixiénicas. 

35.- PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 

MESTRES DE GARDA DE TRANSPORTE 

Haberá tres mestres para realizar a garda de transporte durante a mañá e dous para realizala 

durante o mediodía, xunto coas colaboradoras de comedor e a encargada. 

A mañá, os mestres de garda de transporte situaranse: no patio de infantil, na entrada do centro e 

no pavillón. Un deles, previamente mandará por orde de cursos e gardando as distancias de 

seguridade, a baixada do alumnado do transporte escolar. 

Cando todo o alumnado transportado está nas filas, o conserxe abrirá a cancela e mandará entrar 

por cursos, de infantil a 6º de Primaria, marcando a suficiente distancia entre eles. 

Ó mediodía, os mestres de garda axudarán na saída do alumnado transportado e farán vixilancia 

nas aulas co alumnado do primeiro turno de comedor. 

MESTRES DE GARDA DE RECREO 

Nas gardas do recreo haberá seis mestres, que se colocarán como se mostra na imaxe.  



  

 

Nas saídas e entradas ao recreo e do centro, o alumnado irá sempre acompañados polo mestre 

que ten clase nese momento, facendo a entrega o alumnado aos seus pais/nais/titores ou levado a 

zona do recreo que lle corresponda e entregado ao mestre de garda nese momento 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA 

36.- PROGRAMA MADRUGADORES OU ACTIVIDADES PREVIAS AO INICIAO DA XORNADA 

Ó non contar con ningún programa deste tipo, non contemplamos ningunha reseña neste punto. 

37.- PREVISIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA 

XORNADA LECTIVA OU POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR 

Durante este curso 2021-2022 non se levarán a cabo as actividades extraescolares fóra da xornada 

lectiva, mentres se manteña esta situación sanitaria da COVID, xa que non se pode garantir o 

cumprimento das medidas esixidas no protocolo. 

38.- XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR 

As reunións que realicemos do Consello escolar durante o presente curso, serán telemáticas, e só 

serán presenciais cando a evolución da pandemia o permita ou se o require nese momento. Se son 

presenciais, realizaranse gardando as medidas de seguridade e hixiene, gardarase as distancias 

de seguridade, farase a ventilación necesaria... 

As reunións coa ANPA, realizaranse seguindo o mesmo procedemento que as do consello escolar. 



  

39.- PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 

As titorías ou reunións coas familias serán sempre por medio telefónico ou telemático, excepto que 

as condicións melloren ou que a reunión requira que sexa presencial polo tema tratado. Se son 

presenciais, seguiranse as seguintes normas: 

- Utilizarase un espazo que non vaia ser utilizado. 

- Usarase máscara 

- Farase unha hixiene de mans 

- Gardarase a distancia de seguridade 

- Serán sempre, cando o alumnado non está en movemento polos corredores do centro 

educativo. 

As reunións informativas á principio de curso, realizaranse na entrada do centro, gardando a 

distancia de seguridade e as medidas hixiénicas e de seguridade. 

40.- NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades 

e celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de alumnado. Deste xeito, e salvo 

mellora da situación epidemiolóxica non se celebrará actos masivos como o Samaín ou Magosto, 

entroido ou festival de fin de curso. Descártanse así, as actividades grupais ou eventos no interior 

do centro, como festivais de fin de curso, funcións teatrais, graduacións, etc.  

Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente. Correspóndelle aos diferentes equipos 

docentes a organización das mesmas baixo estas premisas:  

• Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en 

quendas.  

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

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

As actividades poderán ser visualizadas polos pais por medio da web do centro escolar. 

As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de 

realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos, salas e transporte. Aconséllase, de levarse a 

cabo, que se faga dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os 

numerosos recursos que ofrece a nosa vila.  

 



  

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

41.- MEDIDAS 

Os autobuses entran no recinto escolar tanto para recoller como para traer ó alumnado. 

Tanto á entrada como á saída, o alumnado non debe mesturarse con outros alumnos doutros 

grupos e debe gardar sempre a distancia de seguridade. 

En todo momento, respectaranse os sentidos de circulación establecidos no chan, circulando 

sempre pola dereita. 

ENTRADA 

Cando están todos os autobuses dentro do recinto escolar, péchanse as portas, non máis tarde das 

8:45, e o alumnado pode saír dos autobuses por cursos dende infantil, que os acompaña a 

coidadora ata o seu número na fila do patio cuberto, ata primaria.  

Os mestres que fan garda de transporte, mandarán saír ó alumnado por cursos. O alumnado 

dirixirase o número e a fila que lle corresponda. Unha vez alí, esperará ata que toque o timbre de 

entrada, vixiado polos mestre de garda. 

A colocación nas filas vese na imaxe do punto 31 de dito protocolo. 

SAÍDA 

Cando están todos os autobuses dentro do recinto escolar, péchanse as portas, sobre as 14:25, e 

o alumnado empeza a subir os autobuses dende infantil, que os van recoller as coidadoras á 

entrada do centro escolar, ata 6º de Primaria. 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

42.- QUENDAS PARA O USO DE COMEDOR. 

Mentres que a ameaza do Covid-19 siga estando presente, o funcionamento do comedor verase 

alterado en varios aspectos que se mostran a continuación. 

Todos os colaboradores que fagan garda dentro do comedor, terán que acceder ao interior cunha 

bata hixienizada, guantes e unha máscara. 

O comedor dispúxose de forma que se respecta a distancia dun metro e medio entre os usuarios 

de grupo estable e estarán todos sentados mirando na mesma dirección en oblicuo. 



  

O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que manteña a continuidade do 

grupo de pertenza, e no mesmo lugar todos os días. 

O persoal de cociña seguirá as medidas de seguridade alimentaria e sanitaria, como facía na 

actualidade e levarán máscara durante todo o seu tempo de traballo. 

Limparase toda a vaixela, xogo de cubertos e cristalería no lavalouzas, incluída a que non se usou, 

pero puidese estar en contacto coas mans dos estudantes.  

Establécense dúas quendas:  

1ª quenda: INFANTIL, 1º E 2º E.P.: 13,00 – 13,35  

2ª quenda: 3º,4º,5º, 6º PRIMARIA: 13,50 – 14,20  

Entre cada quenda, o persoal de cocina desinfectará as cadeiras e mesas para que poida acceder 

ao comedor a seguinte quenda e ventilarase o comedor. 

As entradas do alumnado serán escalonadas e respectando as distancias de seguridade. 

Accederán ao comedor coa máscara posta, coas mans lavadas con auga e xabón e ocuparán un 

posto fixo para todo o curso. Só poderán quitar a máscara para comer. 

Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado, o igual que o resto de persoal, excepto no 

momento específico da alimentación, incluído o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o período 

entre os distintos pratos. Tamén, deberán levar, como mínimo, unha segunda máscara de 

recambio, así como un estoxo específico para gardalas en caso necesario. 

Non se poderán levantar das cadeiras, en caso de necesitar algo, levantarán a man e pediránllelo  

as colaboradoras. 

Cada usuario de comedor, debe usar os seus enseres, non podendo intercambialos nin tocar os 

dos demais. A auga servirase nunha soa xerra, pola persoa colaboradora, e non se poñerán na 

mesa utensilios de uso común, como aceiteras cestos de pan,... 

No caso de detección de síntomas compatibles coa covid-19 nun usuario durante o servizo de 

comedor, seguiranse as mesmas medidas, avisando o Equipo Covid,... 

Ao rematar de comer, sairán de forma escalonada, coas mans hixienizadas. 

O alumnado da primeira quenda, unha vez rematado o servizo de comedor, volverá coas coidadoras 

correspondentes ás súas aulas, para seguir dando clase. Cando toque o timbre para a saída, ás 



  

13:55, o alumnado transportado quedará na clase, a cargo dos mestres que realizan o transporte 

escolar e dalgún colaborador, ata que sexan as 14:25 para ir ó transporte. 

O alumnado da segunda quenda, unha vez rematado o servizo de comedor, volverá coas 

coidadoras correspondentes ás súas aulas, para recoller os seus enseres e saír do colexio, no 

transporte escolar ou recollido polo seu pai/nai/titor, en filas e gardando a distancia entre o 

alumnado e os distintos grupos. 

43.- PERSOAL COLABORADOR 

Todos os colaboradores que fagan gardas dentro do comedor, terán que acceder ao interior cunha 

bata, máscara e mans perfectamente hixienizadas. 

Respectarán as ratios que corresponden ao número de alumnos/as presentes en cada unha das 

quendas. 

O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das quendas, e recollerá os distintos grupos de 

convivencia estable na porta da aula e serán acompañados ao comedor, utilizando máscara polos 

corredores e mantendo a distancia entre os grupos. Antes da entrada ao comedor, o alumnado 

deberá ir ao baño do seu andar para realizar a hixiene de mans con auga e xabón. 

44.- PERSOAL DE COCIÑA 

O funcionamento dentro da cociña variará pouco porque xa se estaban a tomar medidas de 

seguridade alimentaria e sanitaria. Neste caso, as cociñeira utilizarán máscara, luvas e pantalla 

protectora durante o servizo aos comensais.  

Lavado frecuente de roupa do persoal de comedor e cociña (temperatura entre 60 e 90º). 

Lavado e desinfección de todo o enxoval e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso 

de elaboración de menús. 

Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada e de acordo cos informes de 

intolerancias e dietas especiais que o alumnado poida seguir. 

Os provedores só poderán acceder ao almacén para deixar as mercancías se portan máscara e o 

carro foi desinfectado correctamente, baixo a autorización e supervisión do persoal de cociña.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

45.- MEDIDAS PARA AS ZONAS COMÚNS - AULAS ESPECIAIS, XIMNASIOS, PAVILLÓN,… 

En xeral nas zonas comúns: O uso de máscara no centro educativo será obrigatorio para todas as 

persoas. No caso de persoas que acrediten documentalmente que pola súa patoloxía non poden 

utilizar máscara, garantirase en todo momento o cumprimento da distancia de seguridade 

interpersoal.  



  

- Disporase dun  dispensador de xel  hidroalcohólico (exemplos: entradas do centro 

educativos, conserxería, sala de profesores, aseos, aulas, etc.)   

- Contarase cunha alfombra desinfectante nas entradas do centro escolar e nas aulas de 

infantil.  

- Organizarase a entrada ao centro e a saída de forma graduada para evitar aglomeracións 

na entrada ao centro e zonas comúns (corredores, entrada, aseos, etc.).  

- As entradas, saídas e o acceso a zonas comúns estarán sinalizadas, e se establecerán 

dispositivos para garantir a distancia mínima de seguridade entre persoas.  

- O sentido de circulación establecido no centro será sempre pola dereita e estará sinalado en 

distintos lugares.  

- Reduciranse ao mínimo os desprazamentos de grupos de alumnado polo centro  

- Sempre que sexa posible, deixaranse as portas abertas para evitar a necesidade de abrilas. 

Queda prohibido para o alumnado abrir/pechar portas e fiestras, será o profesorado ou PAS 

quen as manipulen.  

- Deberán evitarse aglomeracións de persoal nestes puntos:  

  Patio: No tempo de recreo diferenciaranse zonas para os distintos cursos que permita 

manter a distancia de seguridade interpersoal para que o grupo dunha aula concreta 

non interactúe con grupos doutras aulas, creando así “grupos burbulla”.   

Para salvagardar a distancia interpersoal de seguridade e poder manter as condicións 

de hixiene prohibiranse os xogos que impliquen o intercambio de obxectos e o 

contacto persoal.    

  Aseos: Hase de extremar a limpeza, aumentando a frecuencia da mesma; tres veces 

ao día. Os deterxentes habituais son suficientes, aínda que tamén se poden 

contemplar a incorporación de lixivia ou outros produtos desinfectantes ás rutinas de 

limpeza, sempre en condicións de seguridade. En primaria, as quendas para ir ós 

aseos estarán sinalizados mediante un semáforo na zona correspondente, xa que só 

pode estar dentro, unha persoa.  

  Biblioteca: Mentres dure esta situación epidemiolóxica utilizarase a biblioteca 

seguindo as medidas que se enumeran no seu protocolo. 



  

  Comedor: Establecéranse dúas quendas de uso ante a imposibilidade de manter a 

distancia de seguridade debido ás dimensións do mesmo.  

Na etapa de educación infantil, o alumnado utilizará o ximnasio para realizar psicomotricidade e 

outra aula para valores. Realizará as mesmas medidas de seguridade e hixiénicas que noutras 

aulas. 

Na etapa de educación primaria, o alumnado utilizará o ximnasio ou pavillón, as aulas de Pt e Al 

(sempre que non sexa posible os apoios na aula ordinaria) e as de alternativa. 

Tanto en educación infantil como primaria, ao ser espazos compartidos por varios grupos, entre 

sesións será preciso a realización dunha ventilación de entre 5 e 15 min e labores de limpeza e 

desinfección por parte do mestre, do material utilizado. Ademais, o mestre irá buscar e levar o 

alumnado ás aulas, seguindo as medidas de seguridade e hixiénicas, é dicir, gardando a distancia 

de seguridade, desinfectando as mans e utilizando a máscara. 

46.- MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

As normas serán as mesmas que o resto das aulas. 

Pero prestarase especial atención a realizar actividades sen contacto físico, desinfección das mans 

e o material empregado, isto último, por parte do mestre, priorizarase a actividade ao aire libre ou 

no pavillón e será o mestre quen reparta o material que non se poderá compartir. 

O uso da máscara será obrigatorio agás cando se realicen no exterior, de maneira individual, a máis 

de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Coidarase 

especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación 

reducida.  

Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios 

alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso e a realización de hixiene 

de mans.  

O alumnado de educación física levará a aula unha segunda máscarilla de resposto para cambiala 

unha vez que remate a clase. 

47.- PROCESO DE CAMBIO DE AULA  

Os poucos cambios de aula que se realizarán, xa que se prioriza que o alumno se mova polo centro 

o menos tempo posible, faranse sempre en fila por orde de lista, coa separación correspondente e 

seguindo os percorridos marcados, acompañados polo mestre correspondente. 



  

48.- NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA 

Debido a que se está remodelando a biblioteca, o longo do primeiro trimestre abrirá como tal, e o 

préstamo de libros realizarase por grupos de convivencia con quendas establecidas. Os libros 

devoltos deberán permanecer na zona indicada, para a corentena, durante como mínimo catro 

horas antes de estar dispoñibles para o resto do alumnado. 

O profesorado poderá acudir a ela co seu grupo de alumnado, previa solicitude para a posterior 

desinfección. 

Só poderá ser usada polo 50% do seu aforo. 

O equipo de biblioteca sinalará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser 

utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 

A biblioteca permanecerá pechada no recreo para realizar as medidas de limpeza e desinfección 

da mesma.  

As medidas de seguridade e hixiene que se realizan son iguais as de calquera aula: antes da 

entrada e da saída procederase a desinfección das mans, deixarase a distancia mínima. 

49.- ASEOS 

Na etapa de educación infantil, os aseos están dentro da aula. 

Na etapa de educación primaria, os aseos están fóra da aula. Cada clase usará os aseos que se 

atopan na súa planta, seguindo as medidas de seguridade e hixiene. Medidas como: 

- Desinfectar as mans antes de acceder o baño e despois 

- Se o aseo está ocupado, terá un semáforo na porta, para sabelo, deberá esperar fóra e a 

distancia, xa que o aforo é dunha persoa. 

Hase de extremar a limpeza, aumentando a frecuencia da mesma; tres veces ao día. Os 

deterxentes habituais son suficientes, aínda que tamén se poden contemplar a incorporación de 

lixivia ou outros produtos desinfectantes ás rutinas de limpeza, sempre en condicións de 

seguridade. 

 

 

 

 



  

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

50.- HORARIO E ESPAZO DO RECREO 

O horario de saída ó recreo de infantil e primaria é: 11,40 a 12,10. 

A saída e a entrada dos recreos farase de forma gradual procurando que os grupos non coincidan 

nos corredores, acompañados do mestre e seguindo as medidas de hixiene e seguridade. 

Cada curso terá o seu espazo para os recreos, agás nos días de choiva que se usarán as zonas 

cubertas só por unha parte do alumnado.   

Estableceranse espazos para cada unha das zonas habilitadas e sinalizadas para tal efecto, non 

podendo mesturarse co alumnado doutros grupos.   

Quendas e orde tanto na saída como na entrada ás aulas:  

- E. Infantil: pola porta do ximnasio.  

- E. Primaria: o alumnado que teña patio nos números 4, 5, 6 e 7 sairá e entrará polas portas 

traseiras; ó resto do alumnado, pola porta principal. 

Se chove, sairán e entrarán todo o alumnado pola porta dianteira do centro escolar, excepto 

infantil que irá polo ximnasio. 

Cada mestre ten que acompañar o alumnado ó recinto do centro escolar que lle corresponda e 

debe agardar alí, ata que chegue o mestre de garda. 

Os primeiros cinco minutos de recreo, o alumnado de Primaria, separarase polo patio, gardando a 

distancia de seguridade para realizar a súa merenda. Pasados estes minutos, o alumnado que non 

remate, quedará separado do que vai xogar, ata que remate a merenda. 

Cando remate o recreo, o mestre ten que buscar o alumnado ó recuncho do patio que lle 

corresponde e subir con el ás aulas, polo mesmo lugar dito anteriormente (por onde baixaron). O 

mestre de garda de recreo non poderá marchar ata que veña o mestre que ten que recoller ó 

alumnado. 

O recreo do alumnado de infantil estará dividido en tres estancias rotativas por semana (A, B, C), 

para manter a distancia entre grupos.  



  

O recreo do alumnado de primaria estará dividido en 8 estancias rotativas por semana (1 A 8), para 

manter a distancia entre grupos. 

Se as condicións meteorolóxicas son adversas, non poderá saír todo o alumnado ó recreo fóra da 

aula, xa que non hai espazos suficientes. Desta maneira, só sairán os que lle toquen espazos 

cubertos. 

ESPAZOS PARA OS RECREOS  

As estancias do recreo son para menos de 30 alumnos/as e están distanciadas entre elas polo 

menos 1,5 m. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO  SEN PRECIPITACIÓNS                               CON PRECIPITACIÓNS  

EI                Espazo A, B e C (rotatorio)                       Espazo C (rotatorio) e aulas.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO            SEN PRECIPITACIÓNS                               CON PRECIPITACIÓNS  

EP            Espazos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (rotatorio)       Espazos 1, 2 , 8, a entrada e as aulas (rotatorio)  

51.- PROFESORADO DE VIXILANCIA 

Haberá un cadro de gardas de vixilancia de recreos, no cada mestre ten un día de vixilancia 

asignado e un lugar no patio. 

A distribución polo patio e os mestres que vixían é a seguinte que se mostra na imaxe, aumentando 

desta maneira o profesorado. 



  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

52.- METODOLOXÍA, USO DE RECANTOS, MATERIAL E DE BAÑOS 

Asemblea 

Dentro das rutinas habituais incluirase a concienciación do alumnado coa pandemia; a hixiene 

correcta de mans, a importancia de non levar os obxectos á boca. Tamén a maneira correcta de 

colocar a máscara e como gardala na bolsa.  

Traballarase co alumnado novas fórmulas de afectividade que supoñan un maior distanciamento.  

Colocación do alumnado 

A distribución das mesas na aula ven determinada pola propia forma do mobiliario de infantil, que 

supón que haxa un mesmo espazo compartido. Intentarase separar ao máximo cada mesa, para 

evitar interacción dos alumnos dunha mesa a outra.  

Cada vez que o alumnado entre na aula sentarase sempre no mesmo sitio. Terán o seu nome ou 

a foto para que identifiquen a súa mesa.  

As mesas non se moverán de sitio durante todo o día.  

Á hora de asinarlles mesa, terase en conta ao alumnado con NEE que vai a recibir apoio, para que 

haxa espazo suficiente para o profesorado que o atende.  

 

 



  

Recantos 

Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo de recantos. Se levan 

a máscara pode mesturarse distintos equipos, pero sempre da mesma aula.  

O material dos recantos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos susceptibles 

de levar á boca, buscando materiais de fácil desinfección, e eliminando os non necesarios. 

Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans (preferiblemente auga e xabón) e 

unha vez finalizados repetirase esta acción.  

Deberán desinfectarse as pezas entre uso e uso e o espazo. 

Uso de baños  

Evitarase que coincidan simultaneamente varios alumnos.  

Despois de cada uso pasarase un pano de papel con xel hidroalcohólico para a súa desinfección.  

Tirarase da cadea coa tapa baixada.  

Uso de máscara  

O emprego da mesma será obrigatoria en espazos comúns  

Poderá ser desbotable ou reutilizable (con filtro)  

Gardarase nunha bolsa de tela con cordón.  

Material  

O material común colocarase en gabetas exclusivas para cada equipo. Antes e despois do emprego 

de material común procederase á limpeza de mans. O material de uso individual permanecerá na 

mesa de cada un dentro dunha caixa empregada para tal uso.  

Perchas 

Fóra da aula estarán as perchas, para deixar as chaquetas e mochilas. 

Están perchas estarán separadas unhas das outras. 

53.- ACTIVIDADES E XOGOS NO TEMPO DE RECREO E MERENDA 

Merenda  

En infantil a merenda farase na aula previa desinfección de mans e mesa.  

O profesorado desinfectarán previamente as mans ou neste caso puntual poderá empregar luvas  

Manterase distancia frontal entre o alumnado non se sacará comida ao patio.  

Actividades e xogos:  

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

 

 

 



  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

55.- MEDIDAS ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CO ALUMNADO DE NEE 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais seguiranse as mesmas 

recomendacións que na aula ordinaria e sempre que sexa posible os apoios faranse no grupo 

ordinario e se non estableceranse grupos estables.  

O mestre recollerá e acompañará ao alumnado a súa aula de referencia, desinfectando sempre as 

mans antes da entrada a aula.  

Recoméndase o uso das máscaras e pantalla protectora por parte do profesorado e do alumnado 

posto que en ocasións é difícil manter a distancia de seguridade. No caso de non poder facer uso 

da mesma, optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual, como o uso de 

pantallas e mamparas, así como establecendo grupos de convivencia estables formados polo 

alumnado do mesmo grupo docente e aula. 

Procurarase o uso de máscaras transparente, especialmente co alumnado de AL. 

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

entradas e 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.  

O material empregado desinfectarase ao igual que as mesas e cadeiras aínda que normalmente 

cada alumno terá un lugar fixo e sinalizado.  

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

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

56.- TAREFAS E MEDIDAS QUE O PERSOAL DOCENTE UTILIZA CON ESTE ALUMNADO 

Seguiranse as medidas necesarias tendo en cota as característica do alumnado en cuestión. 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

57.- USO DA SALA DE MESTRES 

A sala de mestres será utilizada por todo o profesorado gardando as medidas de hixiene e 

seguridade.  

Estas medidas son: 

- manter a distancia interpersoal de seguridade mínima de 1,5 metros,  

- o uso da máscara 

- limitarase, o aforo á sala a fin de cumprir a distancia de seguridade 



  

- a sala terá solución  hidroalcohólica para a hixiene de mans e desinfectante para o mobiliario 

58.- REUNIÓNS 

As reunión realizaranse de xeito telemático, solo excepcionalmente serán presenciais.  

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

59.- PLANS DE FORMACIÓN DO PROFESORADO EN ED EN SAÚDE E PREVENCIÓN FRONTE 

O COVID-19 

Ao longo do curso e de xeito telemático, levaranse a cabo os plans de formación necesarios para 

cumprir coas premisas descritas no protocolo das Consellerías e Sanidade 

60.- DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 

Para a difusión utilizaranse as canles habituais de comunicación, a web do centro, abalar móbil e 

teléfono. 

Ademais, facilitarase o acceso a documentación e a charlas formativas e de interese. 

61.- AULAS VIRTUAIS  

O curso pasado realizamos un curso para traballar con estas ferramentas dixitais. Así, todo o 

profesorado do centro terá unha formación básica dixital que lle permita utilizar a aula virtual, abalar 

móbil e webex. 

En calquera caso, o coordinador TIC e EDIXGAL será responsable de poñer en funcionamento a 

aula virtual para o presente curso, ademais, de comunicarse coa UAC e de resolución técnica de 

problemas do profesorado. 

62.- INICIO DE CURSO 

Todo o profesorado, o comezo de curso, colaborará para conseguir instaurar satisfactoriamente as 

medidas  derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” aprobado pola Dirección Xeral e 

que ten relación coas medidas de adaptación ao contexto da Covid-19 

63.- DIFUSIÓN DO PLAN 

O presente plan ponse en coñecemento de toda o profesorado para que poidan facer as achegas 

ou correccións ao mesmo. 

Cando isto se produce, será publicado na web do centro para a difusión entre toda a comunidade 

educativa.  



  

Se é necesario realizar unha achega, pódese realizar a través do correo electrónico: 

ceip.eloisa.rivadulla@edu.xunta.gal 

MODIFICACIÓN DO PLAN 

Este plan poderá ser modificado para corrixir calquera deficiencia que se detecte na súa aplicación 

ou cando a lexislación o indique. 

Última revisión, outubro 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceip.eloisa.rivadulla@edu.xunta.gal


  

 

  

D./Dª ____________________________________________________________, con DNI número 

________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a  

______________________________________________, matriculado no curso _________, do centro 

educativo ______________________________________________.  

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do 

COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos 

seguintes supostos:   

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu pediatra e con 

algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo.  

- se algunha persoa 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. _______________________________________________  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 AUTORIZACIÓN TOMA DE TEMPERATURA  

D/Dna_________________________________________________________como proxenitor/a, titor/a, ou 

representante legal do alumno/a _________________________________________________, matriculado no 

CEIP Plurilingüe Eloisa Rivadulla.  

Autorizo ao persoal do centro educativo, a toma de temperatura do alumno/a no caso de que sexa necesario.   

 __________________________________, a ___ de __________ de 2020.  

 

 ASDO. _____________________________________  

 

ANEXO I : DECLARACIÓN RESPONSABLE “AUTOAVALIACIÓN COVID - 19 ”   

                       AUTORIZACIÓN TOMA TEMPERATURA.   

  

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE     



  

ANEXO II – AUTOENQUISA 

Enquisa de autoavaliación 

PRESENTOU NOS ÚLTIMOS DÍAS? 

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS? 

Febre maior de 37,5 ºC 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

OUTROS SÍNTOMAS? 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

TEN ACTUALMENTE ALGÚN DOS SÍNTOMAS? 

Sinalar cales e cando comezaron 

 

 



  

CONVIVIU NOS ÚLTIMOS 10 DÍAS? 

Cunha persoa covid-19 + confirmado 

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

ANEXO III –DECLARACIÓN RESPONSABLE MESTRES 

 

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela www.edu.xunta.gal 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(apartado 2.A.3 do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2020/21) 

DATOS DA PERSOA DECLARANTE  

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

CORREO ELECTROÓ NICO: TELEÓFONO:  

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN  

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

  

CORREO ELECTROÓ NICO: TELEÓFONO:  

CORPO E ESPECIALIDADE (para o persoal docente)  

CORPO:  

ESPECIALIDADE:  

GRUPO OU SUBGRUPO/CATEGORÍA PROFESIONAL E DESCRICIÓN (para o persoal non docente)  

  

DATOS DO CENTRO DE DESTINO  

COÓ DIGO: NOME:  

ENDEREZO:  

C.P: CONCELLO: PROVINCIA:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=eLJKFWcjT5
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=eLJKFWcjT5
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=eLJKFWcjT5
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=eLJKFWcjT5
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=eLJKFWcjT5
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=eLJKFWcjT5
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=eLJKFWcjT5
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=eLJKFWcjT5


  
Declara responsablemente de acordo co apartado 2.A.3. do Protocolo de Adaptacioón ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2020/21: 

 • Que convive cunha persoa do nuócleo familiar sospeitosa de padecer a COVID-19 

 • Que non acudiraó ao centro ata que se conñeza o resultado da proba e sexa negativo. 

• Que a persoa afectada ou a suóa familia comunicaraó de modo inmediato o resultado da proba cando estea disponñible aó 

persoa coordinadora COVID do centro 
SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU 

RE 
PRESENTANTE 

  

Lugar e data  

 ,  de  de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO IV – XUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS DO ALUMNADO 

 

DOCUMENTO DE XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA - ALUMNADO EDUCACIÓN INFANTIL E 

PRIMARIA 

DATOS DO CENTRO 
NOME LOCALIDADE 

C.EI.P. PLURILINGÜE “ELOÍSA RIVADULLA”   CHANTADA 
 

 

 

DATOS DA/O ALUMNA/O  
NOME E APELIDOS 

DATOS DO PROXENITOR, DA PROXENITORA OU REPRESENTANTE LEGAL 
NOME E APELIDOS 

CURSO 

N.I.F. (ou documento de identificación) 


