
  

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO CURSO 

2020-2021 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

 

➢ Nome: CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro 

➢ Enderezo: O Sineiro s/n   

➢ Concello: San Adrián de Vilariño (Cambados) 

➢ Provincia: Pontevedra 

➢ CP: 36633 

➢ Teléfonos: 886151188 / 886151186 

➢ Correo electrónico: ceip.enrique.barreiro@edu.xunta.gal 

➢ Páxina web: www.edu.xunta.gal/centros/ceipenriquebarreiro 

 

 

 

Membro 1:  

● Nome: José Fernando Aguín Martínez 

● Cargo: Director do centro 

● Teléfono: 886151188 / 635958579 

● Funcións:  

- Nomear aos membros do equipo COVID e aos seus posibles substitutos/-as.   

- Coordinar ao equipo COVID. 

- Exercer de interlocutor coa administración e co centro de saúde de referencia.  

- Contactar coas familias en caso de detección de síntomas nun alumno/-a. 

- Adquirir o material de prevención e de hixienización. 

 

Membro 2: 

● Nome: Mª Carmen Poza Fariña. 

● Cargo: Mestra de educación Infantil. 

mailto:ceip.enrique.barreiro@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipenriquebarreiro


  

● Funcións: 

- Recoller e transmitir as propostas dos membros do ciclo de E. Infantil. 

- Transmitir a información e as pautas de actuación ás familias do alumnado. 

- Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Educación Infantil. 

 

Membro 3:   

● Nome: Mª Ángeles Ramos Calvelo. 

● Cargo: mestra de música. 

● Funcións: 

- Recoller e transmitir as propostas dos mestres/-as de Educación Primaria. 

- Transmitir a información e as pautas de actuación ás familias do alumnado. 

- Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Educación Primaria. 

 

 

 

- CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS 

- Teléfono: 986524211/986524150 

- Persoa de contacto: Iria Camino. 

 

 

 

Departamento de Orientación, situado na planta alta do centro. Incluirá máscaras e luvas, 

panos desbotables, papeleira, dispensador de xel  e de xabón.  

 

 

 

 

  TOTAL  4º EI  5º EI  6º EI  Total Infantil 

Inf. A  14  4  5  5   

44 
Inf. B  15  5  5  5 

Inf. C  15  5  5  5 

1º Primaria  19  1º Ciclo  Total Primaria 

2º Primaria  19  38   

 



  

3º Primaria  18  2º Ciclo  124 

4º Primaria  23  41 

5º Primaria  23  3º Ciclo 

6º Primaria  22  45 

 

TOTAL COLEXIO: 168 

 

 

 

 

 

Educación Infantil  4 

Educación Primaria  6 

Mestras Especialistas  7 (3 compartidas) 

Orientación  1 (compartido) 

Persoal non docente  1 

Total  20 

 

 

 

 

 

ETAPA  GRUPO  Nº ALUMNOS/-AS  AULA  PROFESORADO ASIGNADO 

Ed. Infantil  A  14   Herrera Garrido  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

Ed. Infantil  B  15   Blanco Amor  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

Ed. Infantil  C  15   Curros Enríquez  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

Ed. Primaria  1º  19    Otero Pedrayo  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

Ed. Primaria  2º  19   Amado Carballo  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

Ed. Primaria  3º  18   Ramón Cabanillas  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

Ed. Primaria  4º  23  Eduardo Pondal  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

Ed. Primaria  5º  23   Alfonso X  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

Ed. Primaria  6º  22   Celso Emilio Ferreiro  8 (1 titora + 1 apoio + 6 

especialistas) 

 

 



  

 

 

 

- O alumnado da etapa de Educación Infantil (3 a 6 anos) accederá á súa aula coa 

máscara posta, e realizará a hixiene de mans, colocará a roupa de abrigo no seu sitio e 

organizará o seu material. O alumnado disporá dun recipiente co seu nome (bolsa de 

papel ou de tea) para gardar a súa máscara (no caso de que a quiten). Terá a obriga de 

usar a máscara fóra da súa aula (nas entradas e saídas, na circulación polos espazos 

comúns e no caso de acudir a unha aula específica para recibir docencia dun mestre/-a 

especialista). O resto do tempo procurarase que a leve posta o máximo tempo posible. 

Asimesmo será obrigado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala. 

Para o recreo, o alumnado de Infantil terá unha corda con pinzas para colgala mentres 

dure o tempo de recreo. 

- O alumnado da etapa de Educación Primaria (6 a 12 anos) levará a máscara posta en 

todo momento. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así 

como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no 

comedor. 

- Á entrada e saída do centro (comezo e remate da xornada escolar, e comezo e remate do 

recreo), o alumnado realizará o lavado e hixienización de mans, para o cal haberá un 

dispensador de xel hidro alcohólico en cada aula. 

- No caso de acudir a outras aulas para recibir docencia do profesorado especialista (EF, 

música, inglés...) o alumnado deberá respectar os itinerarios marcados, portar máscara e 

realizar a hixienización de mans antes e despois de acudir a dita aula. 

- O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros/-as. 

Cada alumno/-a disporá do seu propio material escolar, que terá que vir correctamente 

identificado dende a casa. 

- Todo o alumnado disporá dunha bolsa (tipo merenda) onde levará: 

❖  unha funda (de papel ou de tea) para a máscara que leve posta. 

❖ Unha máscara de reposto coa súa funda para poder cambiala en caso de necesidade. 

❖ Un paquete de panos de papel. 

❖ Un bote pequeno de xel hidro alcohólico (voluntario) para aqueles nenos/-as que teñan 

autonomía para realizar a súa propia hixienización de mans. 



  

- Na medida do posible formaranse grupos de traballo cooperativo estables, de xeito que se 

reduza a interacción entre todos os membros dunha aula. Estes grupos estarán formados por 

un máximo de 4 alumnos/-as.  

- O material de uso común dentro da aula será debidamente hixienizado antes e despois de 

cada uso. 

- Dentro da aula habilitaranse espazos para gardar de xeito correcto tanto o material 

individual (libros, cadernos, regletas) como o de uso común, e procederase á desinfección de 

mans antes de empregalo. 

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

con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán 

criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia 

estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo.  

- Na etapa de Educación 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. O grupos traballarán cun distanciamento físico 

de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara, 

porén para o profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil 

será de uso obrigatorio. Dentro da aula, o alumnado pertencente a un mesmo grupo estable 

de convivencia poderá socializar, traballar e xogar entre si sen ter que manter a distancia 

interpersoal. 

- Nas aulas redistribuiranse os espazos para poder dispoñer da maior distancia posible entre o 

alumnado, tentando retirar todo aquel mobiliario que non sexa imprescindible. 

- Todos os días realizaranse tarefas de ventilación das aulas polo menos durante 5 minutos ao 

inicio da xornada escolar, ao finalizar e cando a aula permaneza baleira. 

- Todo o profesorado especialista que entre nas aulas deberá levar máscara e realizar unha 

correcta hixienización de mans antes de entrar. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
- Canle de comunicación do profesorado co equipo COVID: 

❏ Por teléfono: 886151188  

❏ Por correo electrónico: ceip.enrique.barreiro@edu.xunta.gal 

- Canle de comunicación do alumnado e as familias co equipo COVID: 

❏ Por teléfono: 886151188 

❏ Por correo electrónico: ceip.enrique.barreiro@edu.xunta.gal 

❏ A través da aplicación Abalar Móbil 

 

 

 

Paralelamente ao rexistro de ausencias do persoal e do alumnado, realizado habitualmente a 

través de Xade e de follas de rexistro, estabeleceremos un modelo de ausencias debido á 

sintomatoloxía COVID, que non se verá reflectido en Xade (ou no caso de verse reflectido 

constará en Xade como falta xustificada), co fin de non contabilizar esas ausencias a efectos 

de aplicación do protocolo de absentismo escolar. 

Este rexistro de ausencias será completado polo responsable do equipo COVID e entregado á 

xefatura de estudos ao final de cada mes. A táboa recollerá a seguinte información: 

 

Data  Alumno/-a  Curso/aula  Motivo da 

ausencia 

Síntomas  Medidas 

tomadas 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

           

 



  

 

 
 
En primeiro lugar, será avisado o coordinador COVID. Este, pola súa banda, terá que seguir 
os seguintes pasos: 

1) Chamar á familia do alumno/-a afectado. 
2) Poñerse en contacto coas autoridades sanitarias (a persoa de contacto do centro de 

saúde de referencia). 
3) Chamar ao departamento de Sanidade da Xefatura Territorial. 
4) Subir os datos á aplicación activada a tal efecto. 
5) Comunicación ao resto do profesorado do centro. 

 
 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 

Infantil e 1º Ciclo: 63 m cadrados 

 

 

 



  

2º e 3º Ciclo: 63 m cadrados 

 

 

 

 

 

De momento non precisamos reubicar ningún grupo, pero nos casos de apoios e desdobres, 

que sí que temos bastantes e moi necesarios, empregaremos a biblioteca, o patio, a aula do 

hall e a aula de matemáticas. 

 

 

 

Os apoios por parte do mestre de PT realízanse sempre dentro da aula, na medida do posible, 

xunto co resto do grupo. Nos casos moi concretos e que precisen o emprego doutras aulas, 

empregarase a biblioteca ou a aula de AL, sempre desinfectando e ventilando antes e despois 

do seu uso. 

No caso da mestra de AL, ao ser compartida con outro centro, soamente acode ao noso dous 

días á semana. Imparte o programa de Estimulación da Linguaxe Oral en Educación Infantil 

dentro da aula, e os reforzos co alumnado que o precise levaranse a cabo dentro da súa aula, 

sempre desinfectando e ventilando antes e despois do seu uso. 



  

Debido ás características do traballo destes especialistas, que fai inviable o emprego de 

máscaras na maioría dos casos, instalaremos unha mampara de protección na aula de AL, e no 

caso do especialista de PT, recomendamos o uso de viseira cando desempeñe o seu traballo 

fóra de dita aula. 

Como modelo de avaliación empregaremos o establecido no protocolo de adaptación da Xunta 

de Galicia. 

 

 

 

As titorías coas familias teñen lugar dous martes cada mes, de 16:00 a 17:00, previa petición 

de cita á mestra titora. Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas 

familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a xuízo do 

titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas 

debidas medidas de protección. 

 Poderase solicitar realizala das seguintes maneiras: 

➔ Virtualmente: a través da plataforma que habilite a Consellería de Educación. 

➔ Presencialmente: no caso de non poder levala a cabo de xeito virtual. Para iso 

estabelecerase unha hora na que o pai/nai do alumno/-a (preferiblemente un só deles) 

acuda ao centro educativo (previa cita). O uso de máscara será obrigatorio, así como a 

desinfección de mans á entrada. A titoría será levada a cabo dentro da aula, gardando 

a distancia de seguridade e coas ventás abertas de ser posible. Unha vez rematada, 

procederase a desinfectar o mobiliario empregado. 

➔ Telefónicamente: a través do teléfono do centro en horario de titorías. 

 

 

 

- Canles de información ás familias: 

➔ A aplicación de AbalarMóbil 

➔ Páxina web do centro: www.edu.xunta.gal/centros/ceipenriquebarreiro, onde 

reforzaremos a difusión de toda a información de interese para a comunidade 

educativa. 

➔ Para todas aquelas familias que non poidan descargar a aplicación de AbalarMóbil 

empregaremos, como fixemos ata agora, o teléfono ou o correo electrónico. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipenriquebarreiro


  

- Canles de información a persoas alleas ao centro: 

➔ Teléfono: 886151188 

➔ Email: ceip.enrique.barreiro@edu.xunta.gal 

 

 

 

Como norma xeral, todo o alumnado do centro deberá levar a máscara posta en todo 

momento, así como o profesorado e o persoal non docente. Tentarase que o alumnado de 

Educación Infantil leve a máscara posta o maior tempo posible, aínda que o seu uso será 

obrigatorio cando saia da súa aula, ben sexa para ir ao baño, ao recreo ou a outra aula.  

Porén, no caso do profesorado de PT e AL, consideramos que hai momentos no que o seu uso 

é contraproducente co exercicio da súa labor educativa, polo cal estarán exentos de levala en 

tarefas puntuais. Poderán optar polo uso de pantallas protectoras. 

Asimesmo, no caso dos demais mestres/-as, haberá momentos moi puntuais (explicacións 

grupais, contacontos, actividades fonolóxicas, etc) na que poderán prescindir do seu uso.  

Todo o alumnado deberá ter no centro unha máscara de reposto e un estoxo específico para 

gardala. 

Todo o alumnado disporá dunha bolsa (tipo merenda) onde levará: 

❖  unha funda (de papel ou de tea) para a máscara que leve posta. 

❖ Unha máscara de reposto coa súa funda para poder cambiala en caso de necesidade. 

❖ Un paquete de panos de papel. 

❖ Un bote pequeno de xel hidro alcohólico (voluntario) para aqueles nenos/-as que teñan 

autonomía para realizar a súa propia hixienización de mans. 

 

 

 

 

Empregaremos a páxina web do noso centro como canle de distribución deste Plan entre a 

comunidade educativa (www.edu.xunta.es/centros/ceipenriquebarreiro), así como o enlace 

ao mesmo a través da aplicación AbalarMóbil. 

Darémoslle difusión e visibilidades a través da ANPA do noso centro e das redes sociais do 

mesmo. 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipenriquebarreiro


  

MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

 

1. Persoal conserxe/limpador: permanece no centro en horario de mañá dende as 8:00 

ata as 15:00 da tarde. As súas tarefas serán: 

- Ventilación de todas as aulas do centro antes de que comecen as clases, e peche 

de ventás 5-10 minutos antes de que comece o horario lectivo, ás 9:15. Tamén 

se encargará de deixalas abertas unha vez remate a xornada escolar, para que o 

equipo de limpeza de tardes as peche unha vez rematadas as súas tarefas. 

- Limpeza dos baños dúas veces ao día: no noso centro contamos con 3 aseos 

grandes de nenos, 3 de nenas, 4 aseos pequenos de mestres/-as e un 

aseo/cambiador de nenos/-a. 

- Desinfección frecuente das zonas de uso común, sobre todo no intercambio 

entre clase e clase (ximnasio, aula de inglés, aula de música, biblioteca, etc), 

procurando ventilar as aulas o máximo tempo posible, e tendo especial coidado 

coas superficies de contacto mais frecuente: mesas, cadeiras, pomos das portas, 

mobles, chans, pasamáns, perchas, teléfonos, etc. Esta limpeza terá lugar 

durante a xornada lectiva. 

- Baleirado e limpeza das papeleiras, tendo especial coidado coas de refugallos de 

panos de papel, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 

2. Persoal externo de limpeza: 

Contamos con que durante este curso, o concello contrate unha empresa de limpeza 

que realice unha desinfección diaria do centro polas tardes. As tarefas para os/-as 

traballadores desta empresa serán as seguintes: 

- Limpeza e desinfección de todas as aulas e dos espazos de uso común. 

- Limpeza e desinfección da sala de fotocopias, da sala de mestres e do despacho 

de dirección.  

- Comprobar que os dispensadores de xel funcionan correctamente e enchelos 

cando sexa preciso. 

- Pechar todas as ventás do centro unha vez finalizadas as tarefas de limpeza. 

 

 



  

 

 

1) Conserxe limpador: diariamente,de 8:00 a 15:00. 

2) Persoal externo de limpeza: pendente de establecelo co Concello. A nosa idea sería 

dúas persoas de 15:00 a 19:00. 

 

 

 

● Materiais: todo o persoal limpador disporá do seu propio carro de limpeza, cos 

produtos subministrados polo concello para realizar as tarefas de limpeza e 

desinfección. Farán uso de sinais de precaución para indicar tarefas de limpeza nas 

aulas e en espazos comúns. 

● Proteccións: todo o persoal disporá de luvas e máscaras para a realización do seu 

traballo. Opcionalmente, poderán usar segundo o seu criterio, unha pantalla facial 

adicional ás medidas de protección básicas. 

 

 

 

En cada aseo haberá na porta un cadro de control de limpeza coma este: 

Data  Hora  Limpadora  Tarefa realizada  Sinatura 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



  

 

 

 

En cada aula haberá un cadro onde se anotará as horas ás que se ventilou cada aula, a 

duración da ventilación e a persoa que fixo dita tarefa. A primeira ventilación do día, feita 

antes da chegada do alumnado ao centro, será feita pola conserxe limpadora. O resto de 

ventilacións serán feitas polo profesorado que nese momento estea nesa aula. Para iso 

completarán un modelo coma este: 

 

Data  Hora  Persoa que fixo a ventilación  Duración 

       

       

       

       

 

 

 

En cada aula haberá unha papeleira con tapa e pedal única e exclusivamente para desbotar 

aqueles residuos que puideran ser foco de contaxio, tales como panos de papel, panos de 

limpar as mans, máscaras inservibles, luvas, material de limpeza e todo aquel material que 

teña que ser desbotado relacionado co coronavirus. Estas papeleiras estarán ben sinalizadas e 

empregaranse bolsas de diferente cor ao das demais papeleiras (as de reciclaxe) para evitar 

confusións. 

Será tarefa do persoal de limpeza recoller todo o o material destas papeleiras unha vez ao día 

e depositalo ben pechado no contedor de fracción resto. 

Continuaremos tendo nas aulas o resto de papeleiras de reciclaxe: azul para o papel, amarela 

para os envases de plástico, verde para o lixo xeral e o cubo do composteiro para os restos de 

comida. Eliminaremos as patrullas de reciclaxe, postas en marcha ha dous anos. O baleirado 

das mesmas corresponderalle ao equipo de limpeza. 

 

 

 



  

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

 

A secretaria do centro será a persoa encargada de facer un inventario de todo o material do 

que se dispoña no centro para poñer a disposición das tarefas de limpeza e de protección. 

Este ficheiro será editable e reflectirá todo o material que se vaia adquirindo, así como o 

material de limpeza proporcionado polo Concello. 

 

 

A primeira dotación de material de protección será subministrada pola Consellería de 

Educación. Unha vez recibida esta partida, procederemos á compra de material suficiente 

para garantir que ningunha persoa da comunidade educativa se vexa desprotexida ao acceder 

ao centro. Este material (máscaras) estará a disposición de quen o precise. 

Cada mestre/-a, así como os membros do persoal de limpeza disporán da súa máscara de 

protección individual, xa que é un elemento de uso obligatorio actualmente. De todos os 

xeitos, poderán facer uso das máscaras do centro en caso de necesidade. 

Para a adquisición de xel hidroalcólico, pediremos presupostos a algunha empresa da zona, 

que nos poida garantir o seu subministro cunha inmediatez de 1 ou 2 días a un prezo estable 

durante todo o curso escolar. 

Tamén pediremos diferentes presupostos para a adquisición de dispensadores de xel de pedal, 

dispensadores de parede e papeleiras con tapa e pedal. 

Todo este material será adquirido con cargo aos presupostos do centro, e pasará a formar 

parte dun ficheiro especial nas contas do colexio, co fin de poder xustificar nunha soa partida 

os gastos derivados do COVID durante o curso escolar. 

 

 

Antes de que comece o curso, faremos a distribución por aulas e por espazos comúns dos 

dispensadores de xel e as papeleiras, así como difusores para a limpeza de teclados, 

ordenadores e todo aquel material que o precise. O profesorado encargado de cada aula 

asinará nunha folla a recepción de dito material. O material sobrante estará a disposición do 

profesorado e do persoal de limpeza no cuarto de limpeza, separado e claramente 

diferenciado do resto de material alí existente. 



  

O persoal de limpeza será o encargado de encher os dispensadores de xel cando sexa 

necesario, e de avisar a algún membro do equipo COVID cando sexa preciso mercar mais. 

As máscaras de reposto serán solicitadas a algún membro do equipo COVID e entregadas de 

inmediato. 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 

 

 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles co 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. 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas 

no anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e 

inmediatamente darán coñecemento ao equipo COVID.  

Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto 

co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os 

que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR 

en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da 

proba.2A.2. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

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

referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para a 

xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co 

comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a 

consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.  

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/-a da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles co COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de 

actuación previsto con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, 

colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que presentou síntomas como á persoa que 

quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa 

ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria de referencia 

para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 

instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 



  

ao 061. O/-a traballador/-a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 

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

médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

 

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 

COVID incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os 

que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do 

seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao 

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

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

Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma 

información.  

A familia dun neno/-a con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta telefónica co 

seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non 

houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención 

primaria. 

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

persoal do centro que convivan con elas non poderán 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. 

 

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

Sanitaria, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte do mesmo (aula ou 

grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número 

de contactos identificados en cada abrocho. 

 

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

grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, 

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

”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co 

“Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación 

con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” 



  

publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos 

seguintes supostos:  

● Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

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

compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso 

confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán 

determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada 

momento.  

● As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, 

estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza 

presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. 

Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 

horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19.  

● En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e 

niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 

corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un 

nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade 

das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta pola Autoridade 

Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia. 

 

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

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

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

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

indicacións das autoridades sanitarias. 

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

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

risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR2  para os 

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

 



  

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou 

centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo 

de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará 

o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de 

modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O 

modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería 

de Sanidade. O modelo proposto establece catro fases: 

1) Fase 1 (adecuación dos espazos): Duración: aínda que pode ter unha duración variable, 

aconséllase que sexa dunha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da 

actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, 

en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 

Obxectivos: 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma 

que se consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles. 

- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

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

- Reorganización das quendas para o horario de comida. 

 

2) Fase 2 (Formación de pequenos grupos): Duración: 1 semana, A porcentaxe do 

alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. Esta fase é fundamental para a 

adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento. 

Obxectivos: 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e hixiene de mans. 

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

fase. 

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

- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

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

 



  

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

porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta fase o 

alumnado continuará formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun 

grupo máis numeroso. 

Obxectivos: 

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma 

progresiva. 

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos. 

 

4) Fase 4 (Fase de reactivación): Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula 

de forma simultánea será do 100% se fose posible manter dentro da aula 1 metro de 

distancia física. Nesta fase xa todos os alumnos/-as coñecen as medidas necesarias no 

período de pandemia. 

Obxectivos: 

- Reforzo e fomento dos hábitos aprendidos. 

- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o alumnado. 

- O recreo e a comida serán realizados en dúas ou tres quendas.  

 

 

No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo COVID, a persoa titular da 

dirección é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes 

órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas 

ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da Pandemia. Correspóndelle así mesmo a 

comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado, En caso de ausencia do 

director esta tarefa será levada a cabo pola xefa de estudos. 

 

 

As solicitudes de supostos de vulnerabilidade, segundo o apartado 9 do Protocolo de 

adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 20-21, deberán ser cumprimentadas pola persoa solicitante e dirixilas á dirección do 

centro, ben presencialmente ou por correo electrónico. A dirección do centro emitirá un 

informe á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación de 



  

Pontevedra, quen analizará a petición a chegada e solicitará ao traballador/-a a 

documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente e emitirá un informe. 

 

Se procede, tramitarase a substitución do mestre en suposto de vulnerabilidade a través da 

aplicación persoalcentros. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO: 

 

 

Co fin de evitar ao máximo posible as aglomeracións ás entradas e saídas do centro escolar, 

flexibilizaremos os horarios de entrada, de xeito que entre as 9:00 e as 9:15 (hora de comezo 

da xornada lectiva), o alumnado de Educación Infantil e Primaria que chegue ao centro 

poderá acceder directamente á súa aula, sen ter que agardar na súa porta de entrada 

correspondente. 

Non estará permitida a entrada de acompañantes do alumnado dentro do colexio, pero si no 

recinto (aínda que non se recomenda). A persoa acompañante pode acompañar ao seu fillo/-a 

ata a súa respectiva porta de entrada, pero non poderá permanecer no recinto unha vez que 

o alumno/-a entre no centro escolar. Os acompañantes deberán usar máscara en todo 

momento. 

Con carácter xeral non se permitirá a entrada dos proxenitores no centro educativo, salvo 

razóns xustificadas, relacionadas con procesos administrativos ou cando a súa presenza sexa 

requirida polo propio centro. O centro estabelecerá horarios específicos para a atención das 

familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou 

recreos. 

Para as saídas, organizaranse de xeito que entre as 14:00 e as 14:15 saia o alumnado que 

emprega transporte escolar (haberá unha persoa de garda que se encargará de ir polas aulas 

recollendo ao alumnado transportado, para ir por orde e evitar aglomeracións). 

Unha vez que o alumnado transportado estea dentro do autobús, comezará a saída do 

alumnado que é recollido polas familias (tocará o timbre) e este alumnado será entregado 

polo mestre/-a na súa porta correspondente. Baixarase en orde, agardando cando vexamos 

que hai un grupo baixando polas escaleiras). Cada grupo sairá pola porta que ten asignada. 

Por último, o alumnado usuario do comedor será recollido na súa aula pola monitora 

correspondente. 



  

 

 

 

 

Porta A: porta de entrada principal, por onde entrará e sairá o alumnado de Infantil A, B e C 

e o alumnado de 1º de Primaria. 

              

Porta B: porta da biblioteca, por onde entrará e sairá o alumnado de 5º e 6º de Educación 

Primaria. 

Porta C: porta do ximnasio, por onde entrará e sairá o alumnado de 2º, 3º e 4º de Educación 

Primaria. 



  

               

 

 

 

 

Organización das entradas: 

Habilitaranse tres portas para a entrada do alumnado: 

- Porta principal: alumnado de Educación Infantil e 1º de Primaria: O alumnado de 

Educación Infantil terá tres zonas diferenciadas, sinaladas e con espazo suficiente 

entre elas para gardar a distancia mínima interpersoal entre os tres grupos. Entrarán 

por orde en canto vaian chegando, tendo en conta que a porta principal é a mais 

próxima ás aulas de infantil(10 metros). 

- Porta do ximnasio: alumnado de 2º, 3º e 4º de Educación Primaria: este alumnado 

poderá acceder á súa aula entre as 9:00 e as 9:10, unha vez que chegue ao centro 

educativo. Durante o tempo que permaneza na súa aula, este alumnado poderá 

comezar coas tarefas de hixiene de mans e colocación do seu material. 

- Porta da biblioteca: alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria: este alumnado poderá 

acceder á súa aula entre as 9:10 e as 9:15, unha vez que chegue ao centro educativo. 

Durante o tempo que permaneza na súa aula, este alumnado poderá comezar coas 

tarefas de hixiene de mans e colocación do seu material. 

 



  

Organización das saídas: 

Para a saída do centro flexibilizaremos o horario dentro da última hora lectiva: 

- Entre as 14:00 e as 14:15 sairá o alumnado transportado (será recollido por un mestre 

de garda por orde). 

- Ás 14:15 o alumnado que vai ao comedor será recollido na súa aula polo monitor. 

- Ás 14:15 sairá o alumnado que é recollido no centro acompañado polo titor/-a. 

 

 

 

Nos accesos ao centro habilitarase unha porta para entrada e outra para a saída, e nos 

corredores haberá sentido de circulación pola dereita de forma individual, marcado con 

frechas no chan. 

Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nas zonas comúns, nas 

zonas máis visibles. Esta información será relativa a normas de hixiene básicas. Ao longo do 

curso (sobre todo ao comezo) o alumnado irá elaborando a súa propia cartelería, que será 

colocada formando parte da cartelería “oficial”. 

Nos baños colocaranse bandas horizontais no chan para delimitar a zona de espera cando un 

aseo estea ocupado. Tamén haberá cartelería informativa sobre o correcto lavado e 

hixienización das mans. 

 

 

Os dous autobuses que temos asignados ao noso centro entrarán dentro do recinto escolar, tal 

e como se viña facendo habitualmente. O alumnado baixará e acudirá directamente á súa 

porta de entrada ao centro, asignadas no punto 32 deste protocolo.  

Para a saída, o seu horario será entre as 14:00 e as 14:15, saíndo pola porta principal e 

entrando directamente no autobús coa máscara posta. 

 

 

Entradas: 

- 1 mestre/-a na porta principal, para a entrada de Educación Infantil e 1º de Primaria. 

- 1 mestre/-a na porta do ximnasio, para a entrada de 2º, 3º e 4º de Educación Primaria. 

- 1 mestre/-a na porta da biblioteca para a entrada de 5º e 6º de Educación Primaria. 

- 1 mestre/-a en cada aula de Infantil. 



  

- 1 mestre/-a na aula de 1º de Primaria. 

- 1 mestre/-a na aula de 2º de Primaria. 

- 1 mestre/-a na aula de 3º de Primaria. 

- 1 mestre/-a na aula de 4º de Primaria. 

- 1 mestre/-a na aula de 5º de Primaria. 

- 1 mestre/-a na aula de 6º de Primaria. 

 

Saídas: 

- 1 mestre/-a na porta principal, para a saída de Educación Infantil. 

- 1 mestre/-a na porta do ximnasio, para a saída de 1º, 2º e 3º de Educación Primaria. 

- 1 mestre/-a na porta da biblioteca para a saída de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. 

Recreos: 

- 7 mestres/-as (6 deles nas diferentes zonas habilitadas no patio para Educación 

Primaria e 1 nos baños). 

- 3 mestres/-a (2 deles nas diferentes zonas habilitadas no patio para Educación Infantil 

e 1 nos baños). 

As tarefas a realizar por este profesorado serán: 

❏ Velar pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

❏ Evitar aglomeracións nos corredores, e vixiar que o alumnado circule pola marxe 

correcta dos corredores. 

❏ Comprobar que antes de entrar ao centro o alumnado leva a cabo unha desinfección 

correcta de mans con xel hidro alcohólico. 

❏ Nos recreos, velar porque cada grupo permaneza na zona delimitada para eles a tal 

efecto no patio. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

 

O Plan Madruga seguirá a funcionar organizado polo Concello. O curso pasado contaba con 

aproximadamente 25 alumnos/-as, e levábase a cabo na biblioteca do centro. Este curso será 

levado a cabo no mesmo espazo. Ás 9:00, o alumnado de Primaria colocarase na súa fila 

correspondente, e o alumnado de Infantil será acompañado pola persoa coidadora á porta 

principal do centro. 



  

Entre as 9:00 e as 9:15 realizarase a ventilación e desinfección da biblioteca. 

No caso de alumnado de educación primaria será obrigatorio o uso de máscara, e 

recoméndase o seu uso para o alumnado de educación infantil, sempre que exista boa 

tolerancia. 

 

 

 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do 

centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está 

condicionada á aprobación dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de 

adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021”. O dito protocolo determinará as 

medidas de prevención e protección fronte ao COVID e determinará con claridade as 

responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. Asignaranse postos fixos ao 

alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de mellorar de realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos.A realización de actividades extraescolares fóra da xornada 

lectiva posiblemente non se leven a cabo debido á imposibilidade por parte da ANPA de 

garantir o cumprimento das medidas esixidas no protocolo. 

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

que regulen o desenvolvemento das mesmas. 

 

 

As xuntanzas de ANPAS e Consello Escolar realizaranse preferentemente de xeito telemático, 

e no caso de que non sexa posible levaranse a cabo na biblioteca do centro, garantindo a 

distancia de seguridade entre os asistentes, ventilando e desinfectando antes e despois da 

reunión e esixindo a obligatoriedade de empregar máscara a todos os/-as asistentes. 

 

 

As titorías levaranse a cabo dous martes de cada mes, de 16:00 a 17:00, previa petición á 

titora. Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 

priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. No caso de solicitar unha titoría 

presencial, requerirase a presencia dunha das persoas titoras do alumno, e levarase a cabo a 

reunión nunha aula, mantendo a distancia de seguridade, ventilando antes e despois da 



  

reunión e desinfectando os elementos empregados. Todas as persoas presentes na reunión 

deberán levar máscara e hixienizar as mans antes de acceder á aula. 

No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha 

copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

Respecto ás reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse 

simultaneamente de xeito presencial (na biblioteca) e telemático. A modalidade presencial 

limitarase a unha persoa por alumno, e será obrigatorio manter a distancia de seguridade e o 

emprego de máscara. 

 

 

Debido ás limitacións polo COVID-19, este curso non levaremos a cabo celebracións conxuntas 

de todo o centro escolar, tales como o festival de Nadal, o Entroido, o Magosto...etc. 

De todos os xeitos, non imos deixar de celebrar estes acontecementos, para o cal o equipo 

docente argallará a mellor maneira de levalos a cabo dun xeito diferente. 

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso 

de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio de 

máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita manter a distancia de 

seguridade de 1,5 metros entre persoas. 

De xeito xeral, evitarase mesturar alumnado de diferentes cursos, levaranse a cabo ao aire 

libre na medida do posible, e tomaranse as medidas precisas de desinfección e ventilación. 

Respecto ás actuacións no propio centro poderán levarse a cabo sempre que as quendas 

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

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

realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase que 

se realicen 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 

 

 

Segundo o órgano autonómico competente, inicialmente poderán ser utilizadas todas as 

prazas coa obriga do emprego de máscara. 



  

Os/-as acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 

alumnado, velarán porque todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo 

o traxecto, e que cada usuario/-a ocupe o seu asento en todo momento, organizando ao 

alumnado por aulas. Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para 

realizar unha mellor trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación 

epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o 

alumnado, o criterio de prioridade é o de maios distancia de residencia ao centro educativo, 

tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en 

condicións de seguridade. 

No noso centro educativo, os dous autobuses que transportan alumnado teñen un sitio 

específico dentro do recinto escolar para estacionar. Este curso seguirá sendo así, aplicando 

as seguintes medidas: 

- O autobús que entre de primeiro no recinto escolar comezará a deixar baixar ao 

alumno transportado. Este alumnado dirixirase á súa correspondente porta de entrada, 

e poderá acceder directamente á súa aula polos camiños marcados. 

- O segundo autobús non deixará baixar ao alumnado ata que o primeiro autobús esté 

completamente baleiro. Unha vez que isto suceda, comezará o descenso do alumnado, 

que se dirixirá igualmente ás súas respectivas portas de entrada. 

Para as saídas, o alumnado irá saíndo pola porta principal entre as 14:00 e as 14:15 (hora á 

que os autobuses xa están agardando dentro do recinto escolar), de xeito ordenado e por 

cursos, sendo recollidos por unha persoa de garda,e accederán directamente ao autobús. 

 

MEDIDAS PARA O USO DO COMEDOR 

 

 

O uso do comedor queda limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado por 

1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. O alumnado 

que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no ensino infantil e no 

de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando os grupos por 

1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e 

garantirase a estanqueidade. 



  

No noso centro estableceremos 2 zonas de comida: unha para o alumnado de Educación 

Infantil e 1º ciclo de Primaria e outra para o alumnado do 2º e 3º ciclo de Educación Primaria. 

Os alumnos/-as de Educación Infantil e do 1º ciclo de Primaria comerán no comedor, 

asegurando unha distancia de 1,5 metros entre nenos/-as de diferentes aulas e 

complementando esta medida co uso de mamparas protectoras sobre o mesado para separar 

alumnos encarados, polo que non será preciso respectar a distancia de 1,5 metros entre 

alumnos da mesma mesa. 

Os alumnos de 2º e 3º ciclo de Primaria comerán nun espazo anexo habilitado para tal fin, 

asegurando tamén a distancia de seguridade e empregando mamparas protectoras sobre o 

mesado. 

Isto suporá aumentar de 2 a 4 o persoal necesario para atender a este alumnado (dúas persoas 

colaboradoras para Infantil e 1º ciclo e outras dúas para o 2º e 3º ciclo). Este persoal será o 

mesmo en todas as quendas, e terá a obriga de levar máscara e realizar unha desinfección de 

mans constante. 

O persoal colaborador do comedor lavará e desinfectará todo o enxoval e utensilios que 

empregue o alumnado. 

Unha vez rematado de comer, o alumnado terá que agardar a que todo o seu grupo remate, e 

cando isto suceda, no caso de bo tempo, poderá acudir ao seu espazo asignado no patio para 

poder xogar mentres non é recollido, sempre acompañado por un colaborador/-a do comedor. 

No caso de mal tempo, o alumnado permanecerá no seu sitio agardando a ser recollido, 

podendo xogar na súa mesa co alumnado do seu mesmo grupo de convivencia. 

 

 

O curso pasado contabamos con dúas persoas colaboradoras no comedor. Este curso, debido 

ás características especiais precisaremos de 3 persoas para o correcto funcionamento do 

mesmo, dúas para a zona de Infantil e 1º ciclo de Primaria e outra para o 2º e 3º ciclo de 

Primaria. 

 

 

Ao tratarse dun comedor servido por un cátering, non dispoñemos de cociña, nin polo tanto 

de persoal de cociña.  



  

A limpeza e desinfección do enxoval e utensilios de cociña correspóndelle ao persoal 

colaborador do comedor, e a limpeza e desinfección do mesmo ao equipo de limpeza das 

tardes. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

 

As únicas áreas nas que o alumnado cambiará de aula serán música, inglés e educación física, 

xa que a súa realización dentro da aula resulta inviable, por falta de espazos e materiais. 

Cando o alumnado teña que desprazarse a estas aulas realizará unha hixiene de mans nas 

entradas e nas saídas das mesmas. 

Cada alumno/-a levará o seu propio material, e o material de uso común propio de cada 

materia que se empregue debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez rematada 

a clase.  

Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas 

clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3 metros. 

 

 

 

 

 

A materia de Educación Física realizarase no ximnasio do centro, que conta con vestiarios e 

baños. Estes vestiarios están pendentes dunha reforma integral por parte da Xefatura 

Territorial, debido ao seu mal estado. Mentres isto non sucede, o alumnado empregará 

unicamente un dos dous vestiarios dispoñibles, xa que o outro non ten ventás e polo tanto non 

pode ser ventilado axeitadamente. No vestiario que empregue o alumnado as ventás estarán 

permanentemente abertas, xa que son moi altas e soamente se pode acceder a elas cunha 

escaleira. Asimesmo, as ventás do ximnasio permanecerán abertas por norma xeral, agás 

cando chova. 

O ximnasio estará dotado de xel hidro alcohólico, papeleira con tapa e pedal e panos 

desbotables. O alumnado realizará unha axeitada hixiene de mans antes e despois da clase. 

Minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos, procurando a 

súa limpeza e desinfección despois do seu uso. 



  

Na medida do posible, cando a meteoroloxía o permita, levarase a cabo a materia de 

Educación Física no patio. 

As clases de Educación Física, ao igual que as dos especialistas, deberán rematar 10 minutos 

antes do establecido no horario, para poder organizar as tarefas de ventilación e 

desinfección. 

O uso da máscara será obrigatorio agás que a materia se realice no exterior, de maneira 

individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a 

práctica. 

 

 

 

Haberá varias situacións nas que o alumnado realizará cambio de aula: 

1. Asistencia á aula de música. 

2. Asistencia ao ximnasio. 

3. Asistencia á aula de inglés. 

4. Asistencia á biblioteca (desdobres / valores cívicos e sociais) 

5. Asistencia a sesións de AL (por norma xeral as sesións de PT teñen lugar dentro da 

aula). 

Para acudir a estas aulas, o alumnado seguirá as seguintes pautas: 

O/-a mestre/-a titor/-a que se atope na aula co seu alumnado rematará a súa clase 5 minutos 

antes do horario establecido, de xeito que poida organizar a saída ordeada e paulatina do 

alumnado. Unha vez que o mestre especialista os vaia buscar á súa aula sairán de 1 en 1, 

deixando a distancia de seguridade e evitando a formación de aglomeracións. Do mesmo 

xeito, o mestre/-a especialista que se atope na aula cun grupo de alumnado rematará a súa 

clase 10 minutos antes, para proceder á desinfección do material empregado e á ventilación 

da aula antes de que chegue un novo grupo. Cando remate irá a buscar ao novo grupo á súa 

aula e alí fará unha pequena explicación do traballo a realizar nesa sesión, para asegurar o 

tempo axeitado de ventilación na aula. 

Se houbera un grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes 

de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado 

durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará mesas e cadeiras.  

Nestes desprazamentos todo o alumnado e o profesorado deberán empregar máscara. 



  

Así mesmo, estas aulas estarán dotadas con xel hidro alcohólico, panos desbotables e 

papeleiras con tapa e pedal. 

 

 

A biblioteca do noso centro ven de sufrir unha remodelación e unha reorganización integral. 

Conta con radio escolar, préstamo de libros, recantos maker, de ciencias, de construcións, 

ordenadores...etc. 

Terá un horario de uso por grupos de convivencia estable na porta, previamente establecido. 

Fora dese horario, cando un grupo queira usala, deberá contactar previamente coa persoa 

coordinadora da mesma. 

Debido ao seu tamaño (122 metros cadrados divididos en dúas estancias) pódese empregar na 

súa totalidade.  

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala, todo o material que 

empregue  e os postos que teñan ocupado. Para iso haberá na biblioteca xel desinfectante, 

panos desbotables e papeleiras con tapa e pedal. 

O préstamos de libros ou outro material realizarase de xeito habitual, aínda que o devolto 

deberá permanecer en caixas identificadoras e illadas como mínimo 4 horas antes de volver 

aos andeis. 

Terase especial atención no uso da radio escolar, protexendo os micrófonos con plásticos que 

serán desbotados de cada uso, e desinfectando os auriculares, as cadeiras e as mesas e o 

ordenador minuciosamente unha vez se remate de gravar ou emitir cada programa 

Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias. 

 

 

O alumnado empregará os aseos asignados á zona na que se atope a súa aula. En todos eles 

haberá carteis sinalando o lavado correcto de mans. 

Na planta de abaixo asignaremos mediante carteis un baño a cada aula: deste xeito Infantil 

disporá de dous baños para o seu uso, 1º de Primaria dun e 2º de Primaria doutro.  

Na planta de arriba cada curso terá o seu baño correspondente dentro do aseo.  

Se cando un alumno queira acceder ao baño este se atopa ocupado, deberá agardar nas liñas 

marcadas no chan a tal efecto ata que estea dispoñible. 

Respectaranse as labores de limpeza e desinfección, que serán indicadas mediante sinais 

móbiles no chan, momento no cal non se poderá facer uso do aseo. 



  

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

 

Debido a que temos un patio cunha extensión moi grande (7600 metros cadrados), e tres 

portas diferenciadas de acceso ao mesmo, o horario de patio será o mesmo para o todo o 

alumnado.  

O alumnado de Infantil sairá pola porta principal, 5 minutos antes de que comece o recreo 

(11:40), baixando polo lateral esquerdo do colexio e se acomodará nas súas zonas, 

especificadas no plano mais abaixo. O alumnado de Primaria baixará a continuación pola 

porta principal e baixará polo lateral dereito do colexio, seguindo o camiño marcado ata a súa 

zona, de xeito que o alumnado de diferentes grupos non se mesture en ningún momento.  

Cada grupo de alumnado subirá e baixará á súa zona de patio coa persoa coa que lle toque 

garda ese día. 

Dividiremos o patio de Infantil en tres zonas e o resto do patio en 6 zonas, unha por cada 

curso de Primaria (segundo o esquema adxunto). Cada zona estará delimitada por cintas de 

sinalización. Cada curso permanecerá na súa zona do patio durante a totalidade do recreo, e 

cambiarán de zona semanalmente. En cada zona haberá material de xogo para o alumnado, 

que será desinfectado ao final de cada semana e poderá ser empregado por un sub-grupo 

cada día, incuídos os columpios. 

O alumnado de Infantil disporá na súa zona dunha corda con pinzas para colgar a súa máscara 

mentras dure o recreo, e o alumnado de Educación Primaria quitará a máscara soamente para 

o momento da merenda. 

Unha vez rematado o patio o alumnado voltará a acceder ao recinto pola porta asignada. 

Deste xeito non se mesturarán os grupos en ningún momento. 

Os días de chuvia o alumnado permanecerá na súa aula. Aumentarase a ventilación, e as 

ventás permanecerán en posición batente durante todo o tempo de recreo. 

 

DISTRIBUCIÓN DAS ZONAS DO PATIO PARA O RECREO 



  

 

A - F: Primaria 

I1-I2 -I3 : Infantil 

En cada aula haberá un horario para saber en que zona lle toca cada semana a cada grupo e 

un esquema para saber a situación de cada zona. 

 

 

 

 

 

Para realizar a vixiancia no patio aos diferentes grupos, cada mestre titor/-a soamente 

realizará gardas de patio na zona onde se atope o seu grupo de alumnado. Os/-as mestres/-as 

especialistas repartiranse entre os diferentes grupos seguindo o criterio de maior número de 

horas impartidas en cada grupo. 

Deste xeito haberá dous equipos que fagan quendas rotatorias en días alternos. 

 

Grupo  Profesorado  Zona 

Infantil  2  Quenda rotatoria 

1º Primaria  1  Quenda rotatoria 



  

2º Primaria  1  Quenda rotatoria 

3º Primaria  1  Quenda rotatoria 

4º Primaria  1  Quenda rotatoria 

5º Primaria  1  Quenda rotatoria 

6º Primaria  1  Quenda rotatoria 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS 

DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

 

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

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

presentadas como algo lúdico. Os dispensadores de xel hidro alcohólico non deben ser 

accesibles sen supervisión. 

Reducirase o traballo de mesa de gran grupo. No caso de ter unha mesa longa ou espazosa 

asignarase mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados por unha distancia 

de entre 1 e 1,5 metros. 

Para o xogo en recantos delimitarase e organizarase o seu uso en pequenos grupos, garantindo 

a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo como dos materiais. Aconséllase eliminar 

xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados, no caso de ser posible no 

patio exterior, para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. 

Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizando 

distintas quendas. Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como 

areeiros en grupo, xa que provoca a xuntanza entre o alumnado. A organización dos recreos 

poderá limitarse a un solo grupo con alternancias horarias entre grupos, a criterio da 

dirección do centro. 

Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do 

material (robótica, xogos…) despois de cada uso. 

Para o alumnado menor de 6 anos será obrigatorio o uso de máscara nas circulacións polo 

centro. 



  

Cada titora establecerá a súa propia distribución dentro da aula tendo en conta a distancia de 

1,5 metros entre alumnos/-as e tendo presente o protocolo establecido pola Xunta. Un 

posible modelo sería este: 

                                  

A aula será a zona de convivencia estable, polo cal o alumnado poderá interactuar entre eles 

libremente. Non obstante, para o traballo individual, asambleas e merendas, cada alumno/-a 

permanecerá na súa mesa mantendo a distancia de seguridade. 

 

Uso do baño: educaremos e habituaremos a que se empreguen os baños en determinados 

momentos da xornada (entrada, antes da merenda e algún momento puntual para os mais 

pequenos). A idea é asignar un inodoro a cada aula, de xeito que cada grupo teña o seu 

propio baño, e cando estea ocupado terán que esperar nas marcas que haberá sinaladas no 

chan para poder acceder a el. 

 

Na etapa de Educación Infantil, os/-as especialistas levarán a cabo a súa docencia dentro da 

aula, excepto nos casos de psicomotricidade e Valores Sociais e Cívicos. Cada especialista que 

use a aula deberá traer o seu propio material e ventilar a aula antes de que se incorpore de 

novo a titora. 

Se algún neno precisa ser cambiado de roupa por un familiar, chamarase por teléfono, e nese 

caso o familiar sí que poderá acceder ao centro seguindo as medidas establecidas neste 



  

protocolo. En ningún momento un familiar poderá entrar no centro se non é porque así o 

establece e solicita o titor/-a, sempre e cando sexa en horario no que non estén os nenos/-as 

na aula ou en zonas ao aire libre. 

Material: desinfectarase todo antes do seu uso e despois do mesmo. Os nenos/-as 

desinfectarán as mans antes e despois do uso de calquera material. 

En canto ao material de uso individual estamos pensando en facer un  Kit  para cada neno/-a 

(un tupper/caixa) identificado e que será desinfectado diariamente no cal poremos: ceras de 

pau, rotuladores, lapis, bote de plastilina e goma, entre outros que cada titora considere 

oportuno para uso individual. O material común será desinfectado despois de cada uso. 

 Este Kit será feito por cada titora cos cartos que se lle pide ás familias para que todos 

teñan as mesmas cousas, e porque ao facer pedidos grandes pode sair máis económico. 

 

 

 

Como xa dixemos anteriormente, a extensión do noso patio permite unha dispersión axeitada 

do alumnado, e a existencia de numerosos elementos naturais favorece o desenrolo da 

creatividade e a imaxinación, e permite que o noso alumnado se relacione axeitadamente co 

medio que o rodea, promovendo actitudes de respecto e coidado pola natureza. 

No noso patio contamos con composteiro, horta escolar, charca e elementos para investigar o 

medio que nos rodea (pás, carretillas, madeira, cordas,...). Todo este material estará 

distribuído polas diferentes zonas do patio e o alumnado poderá empregalo durante toda a 

semana que lle corresponda dita zona. Ao final da semana procederase á súa desinfección. 

O profesorado será o encargado de propoñer ao alumnado diferentes tipos de xogos acordes á 

situación que nos tocou vivir.  

 

A merenda realizarase dentro da aula, en espazos individuais e ben diferenciados. No caso de 

haber bo tempo, tentarase facer no patio exterior para garantir o distanciamento. 

Eliminaremos os manteis, e seguiremos promovendo merendas saudables en envases sostibles. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE 

 

 



  

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 

máscaras dentro e fóra da aula. No caso de non poder facer uso da mesma optarase por 

outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o uso de pantallas 

e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia 

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

limitaranse as interaccións dos grupos. 

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

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

atención requira non respectar a distancia de seguridade. 

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

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

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

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

que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

- Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como 

medida de prevención de risco. 

- O DO colaborará co equipo COVID na identificación das necesidades de protección e 

hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

- No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin 

de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 

- O centro educativo axustará todas as indicación e comunicacións dirixidas a este 

alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co 

alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

*As medidas concretas están pendentes de elaboración. 

 

 

 

*As medidas concretas están pendentes de elaboración. 

 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 



  

 

As reunións de profesorado que impliquen a asistencia de todo o claustro terán lugar na 

biblioteca, colocando mesas e cadeiras respectando a distancia de seguridade, que serán 

desinfectadas despois do seu uso, ventilando a estancia antes e despois. 

Para as reunións de equipos específicos de mestres/-as empregarase a sala de profesores, 

que terá un aforo de 8 persoas, cos espazos claramente indicados e delimitados. Cando estas 

reunións superen este números celebraranse na biblioteca. 

As reunións de ciclo poderán facerse nunha aula, gardando a distancia de seguridade e 

desinfectando o mobiliario empregado despois do seu uso. 

 

 A sala de profesores terá unha capacidade total de 8 persoas, polo cal durante os recreos, 

todo o profesorado que non estea de garda poderá estar nesta sala. Aínda así, prestarase 

especial atención á ventilación da mesma, que será constante, xa que tamén poderá ser 

empregada polo profesorado durante as horas de garda. 

A sala estará equipada con panos desbotables, xel hidro alcohólico e papeleira con tapa e 

pedal. 

Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán lavar as mans antes e despois do seu 

uso, e desbotar os vasos na correspondente papeleira. 

 

 

 

- Claustros: tal e como expuxemos no punto anterior, levaranse a cabo na biblioteca do 

centro, con todas as medidas anteriormente expostas. No caso de que a situación o 

impida, celebraranse a través de videoconferencia, empregando as ferramentas que 

poña a disposición para tal fin a Consellería de Educación. 

- Consello escolar: ao igual que os claustros, faranse na biblioteca do centro, 

exceptuando aqueles que pola súa imposibilidade de facelos de xeito presencial teñan 

que facer a través de videochamada. 

- Nos dous casos, de celebrarse presencialmente, tomaranse todas as medidas de hixiene 

e seguridade previstas neste protocolo.  

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 



  

 

 

O equipo COVID asegurarase que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas 

de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e 

son comprendidas por toda a comunidade educativa: 

- Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 

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

vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa. 

- Comunicarase (incluída a comunicación na web) a información a todas as familias, 

mantendo varias canles dispoñibles para a solución de dúbidas que poidan xurdir 

(teléfono, correo electrónico…). 

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

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

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

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

medidas de prevención, hixiene e promoción da mesmas fronte a COVID-19, para facer do 

alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas 

actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación 

e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no noso centro, de maneira que se poida 

traballar a saúde de forma integral. 

A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de 

vida activa e saudable a través do Plan Proxecta e os Contratos-Programa, entre outros. Estas 

e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas 

liñas marcadas: 

a) Hábitos de vida saudable. 

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

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través de cursos presenciais ou de 

teleformación, a formación e a información suficiente para os centros educativos sobre as 

medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación 

do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais 

sanitarios. 

 

 



  

 

 

As canles de difusión e distribución das medidas de prevención e das comunicacións que 

realicen as Consellerías de Sanidade e de Educación serán as establecidas neste protocolo: 

- Páxina web do centro:: www.edu.xunta.gal/centros/ceipenriquebarreiro 

- Aplicación AbalarMóbil 

Estaremos en contacto permanente co noso centro de saúde de referencia para establecer 

posibles charlas, tanto para alumnado como para profesorado, sobre cuestións relacionadas 

con hábitos de hixiene, saúde e limpeza. 

En todo momento na páxina web do centro estarán a disposición de toda a comunidade 

educativa, os distintos protocolos de aplicación do noso centro, así como toda a información 

relavante relativa ao mesmo, facilitando o máximo posible o seu acceso. 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do curso 19/20, durante o período de confinamento, xa se fixo unha formación xeral 

para todo o profesorado sobre o uso da aula virtual, cun resultado satisfactorio. A día de 

hoxe, todo o profesorado do centro ten uns coñecementos bastante amplos sobre colgar 

materiais na aula virtual, enviar e recibir tarefas do alumnado e avaliar online.  

En calquera caso, a persoa coordinadora das TIC será a encargada de realizar as tarefas de 

mantemento da aula virtual (actualizar os cursos e os materiais, colgar instrucións comúns 

para todo o alumnado e subida de información básica). Tamén será a encargada de resolver as 

incidencias que se poidan ocasionar, poñéndose en contacto coa asesora Abalar e coa UAC, 

tarefas que xa viña desempeñando ata agora. O resto de membros do equipo realizarán as 

seguintes tarefas: 

 

Persoa  Cargo 

Mª Cruz Alfonso Laya  Coordinadora TIC e coordinadora aula virtual 1º ciclo 

María Barreiro Núñez  Coordinadora Edixgal e coordinadora aula virtual 3º ciclo 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipenriquebarreiro


  

Miguel Puras Rivas  Coordinador aula virtual 2º ciclo 

Fernando Aguín  Coordinador páxina web do centro 

Mª Ángeles González  Coordinadora aula virtual Infantil 

 

 

 

 

O equipo directivo elaborará un resumo das medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 

para incluílas no Plan de acollida de inicio de curso.  

Elaborarase unha presentación que será enviada a todas as familias a través da aplicación 

AbalarMóbil e que tamén será colgada na páxina web do centro. Esta presentación estará 

dispoñible o mais pronto posible, para facilitar ás familias a organización de cara ao comezo 

do próximo curso. 

Estas instrucións recollerán todas as medidas organizativas que afectan ao alumnado e ás 

familias (horarios, quendas, entradas e saídas, organización do comedor e do plan madruga, 

reunións...etc). 

Respecto ao período de adaptación de Infantil, xa se lle fixo entrega a todas as familias das 

datas e horarios no mes de xullo. Aínda así enviaráselles tamén por AbalarMóbil. 

 

 

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” aquí recollido 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, así como por AbalarMóbil a todas as familias. 

É un documento aberto a melloras continuas e achegas por parte de calquera membro da 

comunidade educativa, con previsión de revisións e rectificacións constantes segundo se vaian 

desenrolando os acontecementos. Valoraremos continuamente a súa idoneidade e 

efectividade e iremos incluíndo melloras que vaian xurdindo. 


