
Versión 4.11.2020



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

2

ÍNDICE

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA..............................................................6

1. Datos do centro..........................................................................................7

2. Membros do equipo COVID........................................................................7

3. Centro de saúde de referencia....................................................................8

4. Espazo de illamento COVID e elementos de protección.............................8

5. Número de alumnado por nivel e etapa.....................................................8

6. Cadro de persoal do centro educativo........................................................9

7. Determinación dos grupos estables de convivencia...................................9

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia......................12
9. Canle de comunicación de sintomatoloxía compatible con COVID, ausencias

de profesorado e incidencias das familias................................................15
10.Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado........15
11.Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas.................................................................................................16

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.........................................18

12. Croques da situación dos pupitres nas aulas...........................................19

13. Croques da situación dos pupitres nas aulas...........................................19

14. Medidas para o uso das aulas de pt, al, e departamento de orientación19

15. Titorías coas familias...............................................................................20

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro.............21

17. Uso da máscara no centro.......................................................................21

18. Información e difusión do plan entre a comunidade educativa..............22

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

3

MEDIDAS DE LIMPEZA...............................................................................23

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

de xeito frecuente..........................................................................................24

20. Distribución horaria do persoal de limpeza.............................................25

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza..........25

22. Cadro de control de limpeza dos aseos...................................................26

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas....................26

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos..........................26

MATERIAL DE PROTECCIÓN.......................................................................27

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.......................28

26. Determinación do sistema de compras do material de protección.........28

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición29

XESTIÓN DOS GROMOS.............................................................................30

28. Medidas...................................................................................................31

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

educativa.......................................................................................................31

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE.................32

30. Procedemento de solicitudes...................................................................33

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO...................................................34

31. Entradas e saídas.....................................................................................35

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo................36

33. Cartelería e sinaléctica.............................................................................37

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

4

34. Determinacións sobre a entrada e saída do alumnado transportado....38

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  .............................38

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA.......................................40

36. Aula matinal  ...........................................................................................41

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao 

servizo de comedor........................................................................................41

38. Determinacións para as xuntanzas da anpa e o consello escolar...........41

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.........42

40. Normas para a realización de eventos....................................................43

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR...............................................................44

41. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado45

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS...........................47

42. Aulas PT e AL , psicomotricidade e música e pavillón...............................48

43. Educación física.........................................................................................49

44. Cambio de aula.........................................................................................49

45. Biblioteca..................................................................................................50

46. Aseos.........................................................................................................50

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS.....................................................52

47. Horarios e espazos....................................................................................53

48. Profesorado de vixilancia..........................................................................55

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

5

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS 

DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA......................................................56

49. Metodoloxía e usos de baños..................................................................57

50. Actividades e merenda.............................................................................61

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE EQUIPAMENTOS..........................62

51. Emprego do equipamento.......................................................................63

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE.....................................64

52. Medidas....................................................................................................65

53. Medidas e tarefas. Seguimento................................................................67

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO.....................................69

54. Medidas...................................................................................................70

55. Órganos colexiados..................................................................................70

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO...............................71

56. Formación en educación en saúde...........................................................72

57. Difusión das medidas de prevención e protección...................................72

58. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais. 73

59. Previsións derivadas do documento “instrucións de inicio de curso”......73

60. Difusión do plan.......................................................................................74

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

6

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
BÁSICA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

7

1 DATOS DO CENTRO

Código Denominación

36015950 CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA - ALDÁN

Enderezo C.P.

RÚA FONTAÍÑA, 12 36945

Localidade Concello Provincia

ALDÁN CANGAS PONTEVEDRA

Teléfonos Correo electrónico

886 110 186

886 110 187

ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

Páxina web

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

2 MEMBROS DO EQUIPO COVID

Teléfono móbil de contacto 886110 187

600410304

Membro 1 Alfonso Marcos Fandiño Cargo Director

Suplente Diana Gil Ave Cargo Secretaria

Tarefas asignadas

• Nomear membros e suplentes no equipo COVID.

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Coordinación do equipo COVID.
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
• Comunicación de casos
• Inventario
• Distribución
• Listaxe
• Xestión de compras

Membro 2 Ana Belén Giráldez Dominguez Cargo Mestra ed. infantil

Suplente Francisco Sotelo Otero Cargo Mestre ed. infantil

Tarefas asignadas

•Elevar as propostas do equipo de educación infantil.

•Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil.

•Difundir a información ao ciclo de infantil e ás familias.
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Membro 3 Ana  María Fernández Castro Cargo Mestra ed. primaria

Suplente Anahí Álvarez Rodríguez Cargo Mestra ed. física

Tarefas asignadas

•Elevar as propostas do equipo docente de primaria.

•Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria.

•Garantir a difusión da información ao profesorado de primaria e ás 
familias.

3 CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA

Centro CENTRO DE SAÚDE DE ALDÁN Teléfono 986 329 234

Contacto Isabel Cabo Núñez

4 ESPAZO  DE  ILLAMENTO  COVID  E  ELEMENTOS  DE
PROTECCIÓN

 Vivenda 4-5  ubicada no recinto escolar con ventilación a través de xanela comunicada co 

exterior.

 Estará dotado de material de protección individual, como luvas e máscaras. Disporá  tamén de 

panos desbotables,  papeleira con pedal e tapa, dispensador de xel hidroalcohólico e de xabón.

5 NÚMERO DE ALUMNADO POR NIVEL E ETAPA
Con carácter xeral,  a actividade lectiva será presencial para todos os niveis e etapas do sistema

educativo, priorizándoa para o alumnado de menor idade.

A  suspensión  xeralizada  da  actividade  lectiva  presencial  de  forma  unilateral  por  parte  da

comunidade autónoma, Unicamente se dotará diante de situacións excepcionais.

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

9

6 CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO

7 DETERMINACIÓN  DOS  GRUPOS  ESTABLES  DE
CONVIVENCIA

EDUCACIÓN INFANTIL

AULA Nº ALUMNOS MESTRES/AS ASIGNADOS

4º  CURSO 13

Titora

Mestra apoio Ed. Infantil

Especialista en AL

Especialista en inglés

Especialista en EF

Especialista en Música

Orientación en caso necesario
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Educación infantil 4

Educación primaria 5

Especialistas 6

Orientación compartida 1

Relixión compartida 1

Persoal non docente 4

TOTAL 21

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º CURSO 13

2º CURSO 17

3º CURSO 11

4º  CURSO 25

5º CURSO 17

6º CURSO 8

TOTAL 91

EDUCACIÓN INFANTIL

4º  CURSO 13

5º CURSO 17

6º CURSO 12

TOTAL 42
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5º CURSO 17

Titora

Mestra apoio Ed. Infantil

Especialista en AL

Especialista en inglés

Especialista en EF

Especialista en Música

Orientación en caso necesario

6º CURSO 12

Titora

Mestra apoio Ed. Infantil

Especialista en AL

Especialista en inglés

Especialista en EF

Especialista en Música

Especialista en Relixión 

Orientación en caso necesario

EDUCACIÓN PRIMARIA

AULA Nº DE ALUMNOS/AS MESTRES/AS ASIGNADOS

1º CURSO 13

Titora

Especialista en AL

Especialista en PT

Especialista en inglés

Especialista en EF

Especialista en Música

Especialista en Relixión

Titora 3º curso primaria

Titora de 4º curso primaria

Orientación en caso necesario

2º CURSO 17 Titora

Titora 1º (Plurilingüismo)

Especialista en AL

Especialista en PT

Especialista en inglés
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Especialista en EF

Titor 6º curso primaria

Titora 5º curso primaria

Especialista en Música

Especialista en Relixión

Orientación en caso necesario

3º CURSO 11

Titora

Titores 4º, 5º e 6º

Especialista en AL

Especialista en PT

Especialista en inglés

Especialista en EF

Especialista en Música

Especialista en Relixión

Orientación en caso necesario

4º  CURSO 25

Titora

Titores 3º, 5º e 6º

Especialista en AL

Especialista en PT

Especialista en inglés

Especialista en EF

Especialista en Música

Especialista en Relixión

Orientación en caso necesario

5º CURSO 17

Titora

Titores 3º, 4º e 6º

Especialista en AL

Especialista en PT

Especialista en inglés

Especialista en EF

Especialista en Música

Especialista en Relixión

Orientación en caso necesario
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6º CURSO 8

Titor

Titores 3º, 4º e 5º

Especialista en AL

Especialista en PT

Especialista en inglés

Especialista en EF

Especialista en Música

Especialista en Relixión

Orientación en caso necesario

8 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRUPOS ESTABLES DE
CONVIVENCIA

CHEGADA DO ALUMNADO AO CENTRO

Condicións sanitarias de acceso

 Antes de saír da casa, alumnado e profesorado realizarán diariamente unha autoavaliación

dos síntomas COVID e medición de temperatura (moi importante). ( ANEXO 1).

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

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

do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do

equipo Covid á maior brevidade posible.

 Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da

COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non

poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos.

 Os  conviventes  dunha persoa con síntomas  compatibles  coa  COVID (alumno/a  ou

profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que

sexan  prescindibles  ata  que  se  confirme  o  resultado,  pero  non  será  necesario  que

garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de

traballo.

 Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o
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antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique

o  resultado  positivo  ao  centro.  Deste  xeito,  o  Equipo  Covid  poderá  comezar  a

recompilar a información necesaria para a identificación dos contactos estreitos.

 Alumnado e profesorado chegarán ao centro portando a súa máscara.

 A hixiene de mans realizarse cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na

entrada e saída ao centro (xel hidroalcohólico), antes e despois do recreo e sempre despois

de ir ao aseo.

 Para o alumnado de 1º e 2º ciclo de Educación Infantil  ,  restrinxirase o uso do xel

hidroalcóholico  e  priorizarase o uso de agua e  xabón ou outros tipos  de solucións

xabonosas.

 Para o alumnado de Educación Primaria   extremarase o coidado coa utilización do xel

hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel adecuada ao tamaño da man de

cada neno/a, informando aos nenos e nenas de que debe ser absorbido antes realizar

outras tarefas. Nos grupos de idade ata os 7 anos, deberase prestar especial atención

por parte dos coidadores á aplicación do xel por parte do alumnado.

 As familias evitarán aglomerarse nas entradas e saídas.

Acceso ás aulas

 Cada grupo de alumnos/as deberá acceder ao centro polos lugares indicados para eles:

o Portal Mestres/as

o Portal kiosko

o Portalón principal

 As familias  non poderán acceder  ao  recinto educativo,  agás  no caso de alumnado de

educación infantil que poderán ir acompañados preferiblemente só dun familiar e agardar

no punto establecido para a entrada a aula.

 O alumnado entrará na aula portando a súa máscara.

 O alumnado irá subindo ás aulas a partir das 09:10 horas (só alumnado autobús) e 09:20

horas (resto do alumnado) polos accesos indicados e marcando a distancia de seguridade.

 Os/as titores/as esperarán a chegada do alumnado na aula dende as 09:10 horas.

 Os/as  especialistas estarán distribuídos/as nas entradas do edificio vixiando o correcto

funcionamento das normas.

 Ao chegar a aula, o alumnado deixará a súa roupa no percheiro do corredor e a mochila

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

14

coa merenda no respaldo da cadeira.

 Asignaranse  trimestralmente postos fixos ao alumnado,  co obxectivo de realizar unha

mellor trazabilidade dos contactos.

DENTRO DA PROPIA AULA

Dotación de material COVID en cada aula

En cada aula haberá:

 Dosificador de xel hidroalcohólico

 Panos desbotables

 Papeleira con pedal onde se botarán exclusivamente:

o Máscaras

o Panos hixiénicos empregados polo alumnado para secrecións

 Cartelería con distintos protocolos

Material compartido

 Cada alumno terá o seu sitio asignado, que non debe cambiar ó longo da xornada. 

 Cada alumno/a debe ter o seu propio material de traballo (estoxo con obxectos de 

emprego máis común) , que en ningún intre se debe compartir ou levar para casa.

 Tampouco se deben usar materiais da aula, como xices ou rotuladores do encerado 

dixital. En todo caso, han de estar previamente desinfectados.  Cando sexa necesario 

empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos grupos, 

tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.

 O uso compartido de ordenadores ou tabletas por parte do alumnado require dunha 

desinfección previa.

Uso de máscara

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

mantemento da distancia interpersoal.

 É obrigatorio que o alumnado leve unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo

específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.

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

alumno/a ou da persoa obrigada.

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

15

 Na cartelería da aula existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscara.

 En educación infantil, sempre que sexa posible, usarase a máscara.

 O profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso

obrigatorio.

 Nos momentos nos que o uso da máscara impida o normal desenvolvemento do traballo,

como pode  ser  nas  sesións  de  AL,  será  obrigatorio  manter  a  distancia  de  seguridade  e

aconséllase o emprego de pantallas protectoras.

Uso de dispositivos

 Nas aulas e-dixgal o alumnado empregará en exclusividade o dispositivo asignado para

el/ela.

 As  ventás,  portas,  persianas,  contras,  dispositivos  de  funcionamento  da  iluminación,

proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas só serán usadas polo profesorado, coas

medidas de seguridade e hixiene que procedan.

 Se  é  preciso  que  o  alumnado  empregue  portátiles  ou  tabletas,  realizarase  unha

desinfección previa e posterior  con xel hidroalcólico.

Educación Artística: Música

 No caso de utilización de instrumentos de vento nas clases de música ou nos exercicios de

canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros.

Estas  recomendacións  permiten  non  variar  en  exceso  a  metodoloxía  de  traballo  habitual  no

centro  ao  mesmo  tempo  que  conseguen  ter  un  pouco  máis  de  seguridade  na  convivencia.

Algunhas das restricións limitan á liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero a

situación require dun pequeno esforzo.

9
CANLE  DE  COMUNICACIÓN  DE  SINTOMATOLOXÍA
COMPATIBLE  CON  COVID,  AUSENCIAS  DE
PROFESORADO E INCIDENCIAS DAS FAMILIAS

PROFESORADO:

 Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo COVID)
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 Correo electrónico: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.gal

ALUMNADO:

 Vía telefónica ao teléfono COVID do colexio 886 110 187

 Correo electrónico: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.gal

10
PROCEDEMENTO  DE  REXISTRO  DE  AUSENCIAS  DO
PERSOAL E DO ALUMNADO

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

1. Rexistro convencional empregado habitualmente (XADE), 

2. Rexistro específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa

covid-19. (ANEXO II)

 No seu caso,  os membros de  do Equipo COVID de infantil e primaria  cubrirán o  Anexo II no

que irán anotando as incidencias relacionadas: baixas de persoal, aparición de sintomatoloxía

compatible, ausencias de alumnado por illamento ante casos no entorno familiar… 

 Todas estas incidencias comunicaranse a través do teléfono COVID, que deberá ser coñecido

por todas as familias e polo persoal do centro.

 Para acreditar as ausencias non será preciso o xustificante médico do facultativo.

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

mes á persoa que exerza a Xefatura de Estudos.

11
PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES
SANITARIAS E EDUCATIVAS

 Os estudantes, docentes e outros profesionais con síntomas compatibles con COVID-19, os que

se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19 ou en período de corentena domiciliaria

por contacto estreito con algunha persoa diagnosticada de COVID-19 non acudirán ó centro.

  Esta circunstancia deberá ser comunicada ó equipo COVID-19  centro ó través do teléfono

COVID (886 110 187)
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  Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-COV-2 durante a estancia

dun alumno ou membro do persoal no centro seguiranse as instrucións proporcionadas por:

o Centro de Saúde de Atención Primaria de referencia

o Teléfono de referencia do SERGAS. 

 En caso de síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ó 061. 

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

co seu pediatra,  para que este avalíe a necesidade de solicitar un test diagnóstico. Se non

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

primaria.

 Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as instrucións

da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das persoas identificadas

como contactos.

 Asimesmo,  o  Coordinador  do  Equipo  COVID  comunicará  a  través  da  aplicación  específica

habilitada  pola  Consellería  de  Educación  “EduCovid”  os  posibles  casos  detectados,  e

subministrará a información precisa de cara a identificar os contactos próximos, coas debidas

garantías de protección de datos.
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12 CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS
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.

En función do número de alumnos/as, mostramos diferentes opcións de colocación dos pupitres,

poden verse nos distintos planos que figuran nos anexos.

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

Ver anexos planos de aulas (ANEXO III)

13 CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS
Debido ao número de alumnado da aula  de 4º curso de educación primaria  (25 alumnos/as) e

para asegurar as distancias mínimas  habilitaremos un novo espazo para a titoría deste grupo que

será a biblioteca do centro.

Habilitaranse 3 aulas  exteriores  que usarán   en función da meteoroloxía  e da  demanda do

profesorado.

14
MEDIDAS  PARA  O  USO  DAS  AULAS  DE  PT,  AL,  E
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 Nestas espazos, por tratarse de aulas de uso máis compartido, extremaranse os protocolos de 

limpeza. 

 O profesorado destas aulas desinfectará as superficies usadas e ventilará a aula polo menos 5 

minutos logo de cada sesión.

  É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas.

  O material que sexa compartido, debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 

terminada a clase.

  Recoméndase o uso de máscaras dentro e fóra da aula se non se pode garantir a distancia 
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mínima de seguridade.

  Se non se pode usar máscara empregaranse outras alternativas: pantallas, mamparas e grupos

de convivencia estable (alumnado do mesmo grupo docente e aula). 

 Se o alumnado non pode usar máscaras e non se pode manter a distancia de seguridade, o 

persoal que o atenda valorará o emprego de pantallas/viseira.

  Se o alumnado non ten autonomía, organizarase o seu acompañamento dende as entradas, 

saídas, traslado polo centro e recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada, 

cambio de aula e actividade, despois de ir ó baño, esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e 

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

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

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

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

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

necesidades educativas especiais.

15 TITORÍAS COAS FAMILIAS
As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:

 Virtual (opción preferente)   a través da plataforma que oferte a Consellería para o  curso

20/21.

 Presencial   a xuízo do titor/a ou da dirección do centro    para aqueles casos nas que a

videoconferencia non sexa posible. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na aula

da titoría correspondente, previa cita e garantido a distancia social e debidas medidas de

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

de mans.

En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas 

NOFC (abalarmóbil, axenda do alumnado, teléfono).
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16 CANLES  DE  INFORMACIÓN  COAS  FAMILIAS  E
PERSOAS ALLEAS AO CENTRO

 A canle de comunicación coa dirección do centro será preferiblemente telefónica. No caso de

que non sexa posible levarase a cabo de xeito presencial previa cita e garantindo a distancia

social.

 Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio pasará a ser o portal

onde se colgue toda a información de relevancia a nivel  xeral.

 Como sistema de mensaxería  empregaremos abalarmóbil,  é  moi  importante  que todas  as

familias descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle. En casos

excepcionais utilizarase os correos electrónicos.

 A maiores, existe unha canle de difusión pública en telegram na que se publicará a mesma

información que a que se colgue na web abalarmóbil.

 A información cos provedores xa se realiza habitualmente por e-mail ou teléfono, polo que

seguiremos a empregar estas vías.

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, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento

xurídico.

 O  incumprimento  polo  alumnado  do  uso  da  máscara  nos  tempos  e  lugares  que  sexan

obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado  considerarase conduta leve

contraria á convivencia.

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

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

educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.

 É obrigatorio que o alumnado leve unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo

específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.
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 A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do

alumno/a ou da persoa obrigada.

 Informarase as familias sobre o uso correcto da máscara, a súa duración ou necesidade de

lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.

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

 Recoméndase o uso de máscara para o alumnado de educación infantil, sempre que exista boa

tolerancia.

 O profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso

obrigatorio.

 Nos momentos  nos  que o uso da máscara impida o normal  desenvolvemento do traballo,

como  pode  ser  nas  sesións  de  AL,  será  obrigatorio  manter  a  distancia  de  seguridade  e

aconséllase o emprego de pantallas protectoras.

18
INFORMACIÓN  E  DIFUSIÓN  DO  PLAN  ENTRE  A
COMUNIDADE EDUCATIVA

 Este plan será aprobado pola dirección do centro e o seu contido será informado ao consello

escolar.

 O plan difundirase a través da web do centro.

 Enviarase ás familias o link mediante o sistema habitual de mensaxería do  colexio:

Abalarmóbil.

 Ademais, o colexio creará  unha canle de difusión en telegram “CEIPP Espiñeira”, onde tamén

será colgado o enlace, e trasladarase á ANPA para que o difunda a través das súas canles

habituais (whatsapp).

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

23

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán

MEDIDAS DE LIMPEZA



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

24

19
ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA,
ESPAZOS  E  MOBILIARIO  A  LIMPAR  DE  XEITO
FRECUENTE

Limpeza quenda de  mañá

 Limpeza de zonas comúns e superficies de contacto máis frecuentes: pomos de portas, mesas, 

mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, billas e cisternas dos aseos. 

 Limpeza e desinfección dos ordenadores da Sala de mestres en cada cambio de quenda, e ó 

rematar a xornada. (Pantallas, teclados e ratos). 

 Limpeza e desinfección da aula de psicomotricidade ao remate de cada sesión.

 Limpeza e desinfección da Aula COVID no caso de producirse algunha incidencia. 

 Retirada de residuos da dita aula.

 Limpeza e desinfección da aula onde algún alumno ou mestre manifeste síntomas COVID. 

 Limpeza, desinfección e recollida de residuos dos baños e aseos polo menos dúas veces ao día.

 Retirada de residuos das papeleiras das aulas durante o recreo.

 Limpeza de despachos de Dirección, Xefatura, Secretaría, Orientación… en caso de entrevista 

persoal con familias, membros da Consellería, etc.

 Reposición de xel hidroalcohólico, desinfectante e xabón nos dispensadores das aulas, aseos e 

zonas común.

 Reposición de panos desbotables.

 Ventilación nas aulas de 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as 

clases, e sempre que sexa posible entre clases.
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Limpeza quenda de  tarde

 Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.

 Limpeza e desinfección dos despachos

 Limpeza e desinfección da sala de Mestres

 Limpeza e desinfección de baños e aseos

 Retirada de residuos

20 DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA
  Conserxe 

o Horario de verán: 08:30 – 14:30

o Horario de inverno: 08:30 – 15:00

 Limpador de mañá: 7:00 – 14:00

 Limpadora de mañá: 07:00 – 08:00

 Unha limpadoras de tarde: de 15:00h a 21:00h

 Unha limpadoras de tarde: de 15:00h a 22:00h

21 MATERIAL  E  PROTECCIÓNS  PARA  A  REALIZACIÓN
DAS TAREFAS DE LIMPEZA

 Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar 

a cabo este labor, como son as luvas e a máscara.

 Usaranse desinfectantes como dilución de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 

Sanidade.
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22 CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS
En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás 

que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.

Ver ANEXO IV.

23
MODELO  DE  CHECKLIST  PARA  ANOTAR  AS
VENTILACIÓNS DAS AULAS

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas.

 A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo

limpador.

O     resto     de     mañá   este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso,  ou

especialista que antes de cada cambio de clase deberá facer a ventilación durante polo menos 15

minutos logo de cada sesión e apuntala no modelo de checklist.

Ver ANEXO V

24 DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE
RESIDUOS

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

todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).  A 

xestión destes residuos será tratado dun xeito distinto evitando a súa mestura co lixo xeral 

para evitar riscos ao persoal de limpeza.

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

lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...)

 No caso de persoas con síntomas será preciso illar o contedor onde se depositen os panos 

ou produtos usados por elas. A bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 

bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.
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25 REXISTRO  E  INVENTARIO  DO  MATERIAL  DO  QUE
DISPÓN O CENTRO

 O equipo  COVID-19,  en  colaboración  coa  secretaria  do  centro,  realizará  o  inventario  dos

elementos de sinalización e máscaras de protección.

  Arbitrarán o mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para

actividades propias do centro.

  O centro levará un inventario e unha contabilidade de custos deste material individualizado

do resto de subministración do centro. 

 O equipo COVID, en colaboración coa secretaria, organizará a distribución do material, levará

a súa contabilización e inventario separado e certificará os consumos e gastos producidos.

26 DETERMINACIÓN  DO  SISTEMA  DE  COMPRAS  DO
MATERIAL DE PROTECCIÓN

 Unha vez recibida a dotación inicial por parte da Consellería, o centro garantirá a existencia de

máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. 

 O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será

individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá

facerse uso das existentes no centro en caso necesario.

 En canto ao xel hidroalcohólico a  empresa que presente a mellor oferta para todo o curso

será a distribuidora do centro e valoraranse os pedidos segundo a demanda.
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27
PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE
MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN

 A  secretaria  do  centro  levará  conta  do  material  entregado,  segundo  o  inventario

elaborado.

 O persoal  de  limpeza/conserxe serán os encargados de repoñer  xabón,  desinfectantes,

panos hixiénicos nos baños e nas aulas, xel hidroalcohólico nos distintos dispensadores.

 Haberá  catro  termómetros  de  aproximación,  que  deberán  devolverse  ó  seu  sitio

correctamente desinfectados cada vez que se utilicen:

o Educación Infantil

o Aseo de mestres ( 4º primaria)

o 1º ciclo de educación primaria

o 3º, 5º e 6º de educación primaria

 Para axudar ó inventario, deberá anotarse (Anexo VI) o número de máscaras que se retiran

e o nome da persoa que o fai. 

 O persoal de limpeza/conserxe deberá informar á secretaria do consumo de subministros

segundo estes vaian repoñéndose. 

 As  máscaras  para  o  persoal  só  se  distribuirán  en  caso  de  necesidade  durante  a  súa

permanencia no centro, xa que debe vir con elas da casa. (XAD - 30 xullo 2020)
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28 MEDIDAS
Consúltese o Plan de Continxencia do Centro.  

Ver ANEXO IX

29
RESPONSABLE/S  DAS  COMUNICACIÓNS  DAS
INCIDENCIAS  Á  AUTORIDADE  SANITARIA  E
EDUCATIVA

O Director contactará con:

 Centro de Saúde de referencia

 Teléfono do SERGAS

 En caso de dificultades respiratorias graves, co 061

En caso de sospeita de infección COVID, o Director contactará coa:

 Xefatura Territorial de Sanidade

 Introducirá os datos na aplicación informática “EduCovid”
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30 PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES
 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  VII

debidamente  cuberto  xunto  coa  documentación  que  deba  achegar.  Esta  documentación

poderá  entregarse  de  xeito  presencial  ou  enviándoa  ao  correo  do  colexio  :

ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.gal

 Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía e-mail xunto co Anexo IV

do protocolo de  adaptación ao contexto do COVID-19  á xefatura territorial correspondente,

en espera da resolución da mesma.

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

reflectindo no apartado observacións a casuística.
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31 ENTRADAS E SAÍDAS
 O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os

tempos de espera nas entradas e saídas.

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

familias como por parte do profesorado.

 O alumnado  entrará só no recinto,  agás no caso de  Educación Infantil,  en que un familiar

acompañará ó cativo/a ata o punto de acceso designado para cada aula.

 As familias  non poderán acceder nin ó recinto nin ós edificios. Para facelo deberán solicitar

cita previa.

 En  cada  punto  de  acceso  haberá  un  profesor  que  comprobará  o  uso  de  máscara  e  o

mantemento da distancia de seguridade .

 O  alumnado  accederá  directamente  ás  aulas  sen  facer  filas  e  gardando  as  distancias  de

seguridade.

 En todos os niveis educativos empregarán a parte  dereita dos corredores e escaleiras,  que

estarán sinalados para establecer un sentido de circulación.

 O  alumnado que non use transporte escolar  terá acceso ao recinto a partir das 09:20 horas. 

O horario de cada aula será o seguinte: 

EDUCACIÓN INFANTIL

4º CURSO (3 ANOS) 5º CURSO (4 ANOS) 6º CURSO (5 ANOS)

ENTRADAS 09:20 – 09:35 09:20 09:30

SAÍDAS 14:25 14:20 14:30

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 4º CURSO 6º CURSO

ENTRADAS 09:25 –

09:30

09:25 –

09:30

09:20 –

09:30

09:20 –

09:30

09:20 –

09:25

09:20 –

09:25

SAÍDAS 14:20 14:25 14:20 14:30 14:25 14:30
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 O alumnado usuario de transporte escolar   accederá ao centro no momento da chegada do

transporte,  facendo  ringleiras  coa  suficiente  separación  entre  alumnos  (1,5  metros  de

distancia) e accederá directamente ás aulas.

Ver anexo portas de acceso (ANEXO VIII)

32 PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E CIRCULACIÓNS NO
CENTRO EDUCATIVO

PARA ALUMNADO   NON USUARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

Diferenciamos 3    portas de acceso ao recinto  :  

PORTAL ACCESO

MESTRES/AS

PORTAL KIOSKO PORTAL PRINCIPAL

Educación infantil
1º, 2º e 4º de educación

primaria

3º, 5º e 6º de educación

primaria

Portas de acceso ao colexio:

 O alumnado entrará só no recinto, agás no caso de Educación Infantil, en que un familiar 

acompañará ó cativo/a ata o punto de acceso designado para cada aula:

EDUCACIÓN INFANTIL

4º CURSO (3 ANOS) 5º CURSO (4 ANOS) 6º CURSO (5 ANOS)

Porta acceso minusválidos Porta mestres/as Porta mestres/as

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º e 2º curso 4º curso 3º, 5º e 6º

Porta patio cuberto 1 Porta biblioteca Portal principal
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PARA ALUMNADO   USUARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

Porta de acceso ao recinto

PORTAL PRINCIPAL

Todo o alumnado de infantil e

primaria

Portas de acceso ao colexio:

INFANTIL, 1º e  2º 3º, 4º, 5º e 6º

Entrada principal porta esquerda Entrada principal porta dereita

33 CARTELERÍA E SINALÉCTICA
 Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos 

espazos comúns.

 Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra 

cartelería.

 A información será a xeral relacionada coa COVID e coas medidas de seguridade básicas.

 Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración 

propia.

  Os corredores estarán marcados con pegadas indicativas das rutas a seguir, sempre pola 

dereita do mesmo.

 Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e un semáforo 

que indique se está baleiro ou ocupado. Dentro dos baños haberá cartelería recordando 

o lavado de mans e a técnica correcta deste procedemento.
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34
DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DO
ALUMNADO TRANSPORTADO

O alumnado usuario de transporte escolar   accederá ao centro no momento da chegada do 

transporte, facendo ringleiras coa suficiente separación entre alumnos (1,5metros de distancia) e 

accederá directamente ás aulas.

Portas de acceso ao recinto

PORTAL PRINCIPAL

Todo o alumnado de infantil e

primaria

Portas de acceso ao colexio:

INFANTIL, 1º e  2º 3º, 4º, 5º e 6º

Entrada principal porta esquerda Entrada principal porta dereita

35 ASIGNACIÓN  DO  PROFESORADO  ENCARGADO  DA
VIXILANCIA  

ASIGNACIÓN DO PROFESORADO NO INICIO DA XORNADA LECTIVA
Acceso dende o exterior 

PORTAL ACCESO MESTRES PORTAL KIOSKO PORTAL PRINCIPAL

Non hai Mestres/as. As

familias recollen ao alumnado

na porta de acceso

minusválidos.

Especialista de música Especialista en E.F.
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Acceso ós edificios

Porta acceso

minusválidos

Porta acceso

mestres/as

Porta patio

cuberto 1
Porta biblioteca Porta principal

Especialista en

lingua

estranxeira:

inglés

Mestra apoio

educación

infantil

Especialista PT Titora Especialista AL

Acceso ás aulas

Profesorado titor en cada aula

Dende as 09:10 horas

ASIGNACIÓN DO PROFESORADO AO REMATE  DA XORNADA LECTIVA

PORTAL KIOSKO PORTAL PRINCIPAL

Mestre/a de garda Mestre/a de garda
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36 AULA MATINAL  
Debido as circunstancias actuais do COVID-19  a ANPA  está en negociación para poder  ofertar

esta aula.

37
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DE XORNADA
LECTIVA  OU  POSTERIORES  AO  SERVIZO  DE
COMEDOR

 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.

38 DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E
O CONSELLO ESCOLAR

CONSELLO ESCOLAR

As  reunións  do  Consello  Escolar  terán  dúas  modalidades  dependendo  da  situación

epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:

 Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a Consellería.

 Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. As reunións levaríanse a

cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. En

principio a biblioteca reúne estas condicións
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ANPA

Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións:

 Reunións da directiva   Ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito

presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o

suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa para

asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes.

 Reunións  xerais  da  ANPA   Estas  reunións  realizaranse,  preferentemente,  de  xeito

telemático.  No caso da  necesidade de facela de modo presencial  tería  lugar  no patio

cuberto  os  espazos  exteriores,  se  o  tempo  o  permite,   mantendo  a  distancia  de

seguridade e tendo en conta o aforo que nese momento estea regulado pola normativa

vixente .

39
PREVISIÓN  DE  REALIZACIÓN  DE  TITORÍAS  E
COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS

As titorías levaranse a cabo os martes de 18:00h a 19:00h, con cita previa empregando as canles

habituais: axenda do alumnado, chamada telefónica ou correo electrónico de cada aula.

Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula da

titoría do alumno e coas seguintes medidas:

 Emprego de máscara

 Hixiene de mans ao acceder á aula

 Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.

As reunións de inicio de curso faranse simultaneamente de xeito presencial (no exterior do

centro se o tempo o permite) limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a
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distancia interpersoal, sendo obrigatorio o emprego de máscara.

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 xente.

 Estas  celebracións  poden  ter  lugar  dun  xeito  diferente,  e  lles  corresponde  aos  diferentes

equipos docentes a organización deles baixo estas premisas:

o Evitar  mesturas  de  alumnado  de  diferente  nivel,  polo  que  é  factible  facer

celebracións en quendas.

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

o Facer  os  labores  de  limpeza  e  desinfección  preceptivas  antes  e  despois  da

celebración do evento.

o Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso.

 As actuacións ou eventos deportivos que teñen lugar no centro realizaranse sen asistencia

de público.

 En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas

respecten  o  aforo  (50%  da  capacidade),  distancia  de  seguridade  de  1,5  metros  entre

persoas  e se respecten as normas de hixiene e ventilación.

 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.
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41
QUENDAS, LUGARES OCUPADOS POLOS COMENSAIS
E PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO

O centro conta cun comedor de 39 m2 e cunha deficiente ventilación polo que consideramos
que nestas circunstancias a división do alumnado que usa o servizo do comedor escolar en dúas
quendas, parece o máis axeitado.

1ª Quenda

- Nesta quenda comerá o alumnado de educación infantil e de 1º e 2º curso de Educación

Primaria.

- O horario de entrada no comedor será ás 13:45 horas,  flexibilizando a última sesión do

horario lectivo.

- As coidadoras pasarán polas distintas aulas de 1º e 2º de educación primaria, recollendo ao

alumnado usuario do servizo de comedor ás 14 horas. O alumnado accederá ao comedor

pola porta que comunica coa ala de administración do centro, o alumnado de primaria coa

súa máscara.

- Os nenos e nenas, lavarán as mans antes e despois do xantar.

- As coidadoras acompañarán aos nenos e nenas aos seus postos e farán un recordatorio

frecuente das normas.

- Ningún neno ou nena poderá levantarse do seu sitio sen o permiso expreso da coidadora.

- Delimitaranse  zonas  específicas  para  cada  grupo  estable  de  convivencia,  separando  os

grupos por 1,5 m uns dos outros.

- Dentro de cada grupo, asignaranse postos fixos e levarase un rexistro do lugar que ocupa

cada neno/a.

- Intentarase, na medida do posible,  que o horario de saída desta 1ª quenda sexa ás 14:30

horas.

- Unha vez rematado o servizo, o alumnado sairá pola porta que comunica o comedor co

centro e dirixirase, acompañados por una coidadora, á sala de psicomotricidade.

- Será necesario ventilar o comedor tras cada turno un mínimo de 15 minutos. 

2ª Quenda:

- Nesta quenda comerá o alumnado de 3º a 6º curso de Educación Primaria.

- Entre as dúas quendas haberá un tempo para a ventilación e limpeza e desinfección dos

postos do comedor.

- O horario de entrada no comedor será ás 14:40 horas.

- Ás 14:30 horas, o alumnado usuario do comedor, permanecerá no patio cuberto agrupado

por aulas de convivencia estable, acompañado por unha  coidadora. O alumnado accederá,

previsto da súa máscara, ao comedor pola porta que comunica o patio cuberto co comedor,

deixando todas as súas pertenzas no patio cuberto.
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- Os nenos e nenas, lavarán as mans antes e despois do xantar.

- As coidadoras acompañarán aos nenos e nenas aos seus postos e farán un recordatorio

frecuente das normas.

- Ningún neno ou nena poderá levantarse do seu sitio sen o permiso expreso da coidadora.

- Delimitaranse  zonas  específicas  para  cada  grupo  estable  de  convivencia,  separando  os

grupos por 1,5 m uns dos outros.

- Dentro de cada grupo, asignaranse postos fixos e levarase un rexistro do lugar que ocupa

cada neno/a.

- Intentarase, na medida do posible,  que o horario de saída desta 2ª quenda sexa ás 15:15

horas.

- Unha vez rematado o servizo, o alumnado sairá pola porta que comunica o comedor co

patio cuberto e  dirixirase a este acompañados por unha coidadora.

Recollida por parte das familias:

- A recollida por parte das familias non poderá ser máis tarde das 15:30 horas.

- As familias chamarán ao timbre, situado no portal principal, e esperarán a que a coidadora

lle entregue ao seu fillo ou filla.

O plano de situación do alumnado nas distintas quendas atópase no anexo 
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42 AULAS  PT  E  AL,  PSICOMOTRICIDADE  E  MÚSICA  E
PAVILLÓN

 Como  norma  xeral,  o  alumnado  non  abandonarán  sos  a  súa  aula,  e  serán  os  distintos

especialistas (EF, PT, AL, música) os que se trasladen. 

 En caso de traslado a outra aula farase esperará en ringleira e mantendo as distancias de

seguridade.

 Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha

ventilación  de  15  minutos  e labores  de  limpeza básica.  Para  garantir  que  este  tempo se

cumpre, os mestres de música (no seu caso) e EF irán a buscar ao alumnado á súa propia aula e

realizarán alí unha primeira explicación do que se vai levar a cabo na sesión.

 No caso do pavillón, e, ao ter que desprazarse o alumnado polo exterior do centro, o tempo de

ventilación transcorre mentres se desprazan á aula, polo que non é preciso levar a cabo o

punto anterior.

 Isto implica que a aula de psicomotricidade e música e o pavillón deben ofrecer as mesmas

garantías de seguridade que as aulas convencionais. Deste xeito, terán a mesma dotación que

esas  aulas  (dispensadores  de  xel,  papeleiras  de  pedal  e  panos  desbotables)  que  permita

realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión.

 Evitarase enviar ao alumnado a recoller fotocopias.
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43 EDUCACIÓN FÍSICA

ACCESO Ó PAVILLÓN E AULA DE PSICOMOTRICIDADE

Para acceder e ó saír do pavillón e aula de psicomotricidade, o alumnado procederá á limpeza

de mans con xel hidroalcohólico

IMPARTICIÓN DAS CLASES

 As clases impartiranse, preferentemente, no exterior, sempre que as condicións atmosféricas

o permitan.

 O uso de máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a

máis de 2 metros e que o uso da máscara resulta inadecuado ou imposibilite a práctica.

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

alumnos/as e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de

hixiene de mans.

 Coidarase especialmente do uso de máscaras no pavillón.

 Por motivos hixiénicos, o alumnado deberá portar a súa botella de auga da casa. 

 O alumnado de 4º, 5º e 6º fará cambio de muda de camiseta ao remata da sesión.

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

VENTILACIÓN E LIMPEZA

Ó rematar a sesión, o mestre activará a ventilación do pavillón ou aula de psicomotricidade

44 CAMBIO DE AULA
 Ao longo deste curso soamente se contemplan catro situacións nas que son necesarios 

cambios de aula:

o Para ir á aula de psicomotricidade e música 

o Para ir ao pavillón

o Para ir á aula de relixión (soamente o alumnado matriculado nesa área)
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o Asistencia a sesións de PT/AL.

 Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, esperará na súa aula a que o 

mestre/a especialista os vaia buscar e  sairá en fila de un e respectando a distancia de 

1,5m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte dereita do corredor.

45 BIBLIOTECA
 Por  mor  de que o  espazo  da  biblioteca  vai  ser  a  aula  de  4º  de  E.P.,  atendendo desta

maneira ás medidas preventivas provocadas pola pandemia, a biblioteca central deixa de

existir.

 Este  curso  levaremos  a  cabo  unha  biblioteca  distribuída.  Así,  dotaremos  as  aulas  de

suficientes fondos cos que poder seguir realizando actividades de dinamización e fomento

da lectura.

 A  actividade  de  préstamo  realizarase  dende  as  aulas.  Os  materias  devoltos  deberán

permanecer separados en caixas identificadas e illadas, a efectos de prevención, un prazo

de 4 horas como mínimo. Recoméndase que o préstamo se faga de luns a venres e así os

libros  devoltos  permanecerán  na  caixa  correspondente  durante  toda  a  fin  de  semana,

cumprindo máis tempo de corentena.

 As mochilas viaxeiras viaxarán polas casas pero terán que cumprir un período de corentena

de  48  horas  mínimo.  Sairán  do cole  un  luns  e  volverán  o  venres  da  vindeira  semana,

permanecendo case 12 días en cada fogar.  Quedarán no cole durante a fin de semana

(dende  o  venres  ás  9:30  ata  o  luns  ás  14:30  horas)  pasando  o  período  de  corentena

establecido entre cada viaxe.

46 ASEOS
 O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula, 

compartindo os masculinos e femininos.

o Educación infantil 3 e 5 anos Aseo azul

o Educación infantil 4 anos Aseo laranxa

o 1º de primaria Aseo  laranxa
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o 2º de primaria Aseo azul

o 4º de primaria Aseos biblioteca

o 3º e 6º de primaria Aseo azul

o 5º  de primaria Aseo laranxa

 A limitación de aforo para os baños será a un usuario, e para controlalo haberá un sistema de 

“semáforo” que indicará se o baño está libre ou non.

 Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.
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47 HORARIOS E ESPAZOS

QUENDAS DE RECREOS

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

 11:45h a 12:30h 12:30h a 13:00h

O horario de educación primaria adaptarase para que os grupos non coincidan coas entradas e 

saídas.

1º e 3º 2º e 4º 5º e 6º

12:25 – 12:55 12:30 – 13:00 12:35 – 13:05

 Tanto o alumnado de infantil como o de primaria empregará as rutas e quendas establecidas

para a súa aula, polo que volve ser moi importante cumprir estritamente cos horarios.

 Crearanse 6 zonas diferenciadas para educación primaria e tres para educación infantil que

garantan que cada nivel pode ter un espazo de recreo no que se respecte a distancia social.

ZONAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

Parque infantil Carballeira Charca e campo de

fútbol

Nestas zonas farán a vixilancia:

 Os titores/as de infantil

  A mestra de apoio de infantil

  Algún especialista.
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ZONAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Patio de abaixo 2. Carballeira 3. Zona infantil

4. Charca máis campo de

fútbol faia

5. Campo de fútbol

pradairo

6. Campo de fútbol

moreira

Nestas zonas de primaria haberá catro  mestres/as de garda. Un mestres especialista  encargarase 

das zonas 4, 5 e 6.

 O alumnado rotará semanalmente polas diferentes zonas asignadas.

 Os días de chuvia 

o O  alumnado  de  educación  infantil    poderá  permanecerá  na  súa  aula  ou  utilizar  os

espazos asignados para estes días,  que serán:

 Patio cuberto

 Pavillón zona 1

 Pavillón zona 2

o O   alumnado de educación primaria   combinará a súa aula co espazo e horario  asignado

que será: 

ZONA CURSO HORA

PATIO CUBERTO
1º CURSO 12:30 – 12:45

2º CURSO 12:45 – 13:00

PAVILLÓN ZONA 1
3º CURSO 12:30 – 12:45

4º CURSO 12:45 – 13:00

PAVILLÓN ZONA 2 5º CURSO 12:30 – 12:45

6º CURSO 12:45 – 13:00
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 Cando o alumnado permaneza  nas aulas o   titor encargarase da súa garda mentres que no

tempo de recreo no exterior os especialistas asumirán esta función.

 Aumentarase a ventilación nas aulas e as xanelas permanecerán abertas na posición batente

durante todo o recreo.

 O profesorado titor  valorará a  necesidade de establecer  un período de descanso entre  as

09:30 e  12:30 horas, que se o consideran preciso poderá utilizarse para a merenda.

48 PROFESORADO DE VIXILANCIA
 Para realizar as vixilancias e os grupos de convivencia estable, o profesorado soamente 

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

unha  determinada zona para  completar o cadro.

 Deste xeito, haberá dous equipos que farán gardas en días alternos na zona e grupo asignados

tendo en conta o punto anterior.

EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 4º CURSO (3 ANOS) 5º CURSO (4 ANOS) 6º CURSO (5 ANOS)

ZONA Quenda rotatoria Quenda rotatoria Quenda rotatoria

HORA 11:45 – 12:30 11:45 – 12:30 11:45 – 12:30

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO

ZONA
Quenda

rotatoria

Quenda

rotatoria

Quenda

rotatoria

Quenda

rotatoria

Quenda

rotatoria

Quenda

rotatoria

HORA
12:25h a

12:55h

12:30h a

13:00h

12:25h a

12:55h

12:30h a

13:00h

12:35h a

13:05h

12:35h a

13:05h
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49 METODOLOXÍA E USOS DE BAÑOS

INFANTIL

A pesar de que en infantil se formarán grupos de convivencia estable, estableceremos unha

serie de pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na medida

do posible, o risco de contaxio e propagación.

Para o alumnado de 1º  e  2º  ciclo de Educación Infantil ,  restrinxirase o uso do xel

hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións

xabonosas.

Este é un ciclo no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación, á

vivenciación, ao intercambio, ao contacto e á liberdade; que xustamente entran en conflito coas

medidas de seguridade para evitar contaxios.

Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que se intenta minimizar os riscos é algo

complexo e que intentaremos facer deste xeito:

Asemblea

Realizarase sentados no chan respectando os grupos de convivencia estable e a distancia entre

os mesmos. O equipo onde estea o encargado ou encargada do día será o que se situará máis preto

do panel para levar a cabo as rutinas iniciais.

Dentro desas rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene e a concienciación

do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como

a hixiene correcta de mans. Neste sentido, deixar claro que nestas aulas o dispensador de xel non

estará na parede ao alcance dos nenos e nenas, xa que isto podería supoñer un risco, polo que as

aulas terán dispensadores que serán as mestras e mestres responsables del as que o distribúan

cando sexa necesario.
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Colocación do alumnado / agrupamentos

Variará a distribución do alumnado na aula, que en vez de estar nunha mesa en gran grupo

pasarán a colocarse en grupos de 4 ou 5 alumnos en función do alumnado total da aula. Ao igual

que  en primaria,  eses  grupos  serán  estables  e  tratarase  de  reducir  a  interacción  global  entre

grupos.

Recantos

 Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en recantos. O

material  dos  recunchos  reducirase  ao  imprescindible  e  eliminaranse  aqueles  obxectos

susceptibles de levar á boca.

 Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase

esta acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven obxectos e mans á

boca.

 Os  materiais  dos  recantos  deberán  desinfectarse  alomenos  unha  vez  á  mañá  durante  a

xornada. 

Uso de baños

 Atopámonos coa complexidade de que as aulas de 3, 4  e 5 anos teñen aseos compartidos,

polo que se sinalizará un sanitario de uso exclusivo para a aula de 4 anos (laranxa) e outro

sanitario  para  as  aulas  de  3  e  5  anos  (azul).  Evitarase  que  coincidan  simultaneamente

alumnado  das  dúas  aulas.  Despois  do  seu  uso  controlarase  que  o  alumnado  lave

debidamente as súas mans. 

 A maiores,  realizarse a limpeza e desinfección completa dúas veces por xornada lectiva

como indica a norma xeral do protocolo.

Uso de máscara

 Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable non a esixa, cremos que o

emprego  da  mesma  en  espazos  comúns  e  recreos  será  beneficioso,  tanto  a  nivel  de

protección como para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación.

 Será labor conxunta de familias e escola traballar  os hábitos correctos para colocalas e

quitalas de xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda.
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Material

 A xestión do material será a cargo do profesorado en base as necesidades e características

de cada grupo-aula.

 Priorizarase  o  uso  de  material  individualizado  para  o  que  contaremos  con  gabetas,

bandexas  que  sinalizarán  a  quen  corresponde  o  uso  do  material  disposto.  Antes  do

emprego de material común procederase á limpeza de mans e posteriormente a corentena

do mesmo ou a desinfección necesaria. 

Aniversarios

 Este curso non repartiremos tarxetas de invitación de aniversarios.

 Realizarase unha festa respectando as medidas de seguridade vixente.

 Cada neno/a soprará as candeas  na súa porción de merenda.

1º E 2º DE PRIMARIA

Agrupamentos

A distribución do alumnado na aula será en grupos de 4 ou 5 alumnos/as, procurando que exista

unha distancia mínima dun metro entre cada un dos nenos/as. Ditos grupos serán estables, é dicir,

os nenos e nenas estarán sentados de forma fixa no mesmo lugar trimestralmente, exceptuando

circunstancias nas que haxa que cambiar esta disposición, o que levaría a desinfectar o lugar antes

do cambio.

Asemblea

Na asemblea os nenos e nenas disporanse sentados nas súas respectivas cadeiras, en lugar de estar

colocados xuntos no chan formando un círculo como de costume. No repaso das rutinas diarias

farase especial fincapé nas normas de hixiene de forma motivadora e lúdica. Aquelas actividades de

asemblea que se fagan empregando algún material de xeito diario só o poderá empregar o grupo

encargado ese día.
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Material/ traballo manipulativo

Ao  comezo  de  curso  facilitaráselle  ás  familias  un  listado  de  material  escolar  que  será  de  uso

exclusivo do neno/a. Este material estará debidamente marcado co nome e gardado en estoxos (o

de uso regular: lapis, goma, ceras...) e caixas/gabetas individuais (aquel de maior volume destinado

a obras plásticas: pincel, cola, regras...).

Nos cursos de primeiro e segundo traballarase moito con material manipulativo para procurar que

as  aprendizaxes  sexan  significativas.  Neste  caso  procurarase  que  haxa  un  recurso  por  cada

alumno/a.  No caso  de  que  sexa  necesario  compartir  excepcionalmente  un  material  común,  os

nenos desinfectarán as mans con xel antes e despois do seu uso. 

Neste apartado cabe salientar o emprego das regretas como base da metodoloxía levada a cabo

para a aprendizaxe das matemáticas. Neste caso, considérase importante que os nenos/as que que

dispoñan delas na casa traian algunhas nunha bolsiña individual. No caso do alumnado que non as

teña, o centro facilitaralle unha bolsiña con algunhas regretas en préstamo durante todo o curso, as

cales serán de uso exclusivo dese alumno/a.

Baños

O alumnado de primeiro e segundo conta cun baño diferenciado para cada aula. Poderán acudir ao

baño só de xeito individual, de un en un, evitando coincidir co alumnado do outro grupo durante o

desprazamento. O persoal encargado da desinfección do colexio desinfectará cada baño dúas veces

ao longo da mañá.

Máscara

O uso da máscara será obrigatorio para o alumnado durante toda a xornada exceptuando o tempo

de merenda. Procurarase que o alumnado teña a máscara posta o maior tempo posible, que non a

toquen coas mans e que a leven sempre ben colocada.

Os nenos/as  deberán traer unha máscara posta e outra de reposto que estará gardada nunha

pequena caixiña na mochila.
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Aniversarios

Os aniversarios celebraranse de maneira simbólica, facendo unha pequena celebración con música

e felicitación pero na que non terá cabida a repartición de comida.

50 ACTIVIDADES E MERENDA

Merenda

 No momento da merenda separaranse as mesas de cada equipo para ter unha maior distancia

frontal entre o alumnado.

 Resulta  moi  difícil  que  todo  o  alumnado  desta  etapa  sexa  autónomo  para  este  labor,

requirindo en moitas ocasións a axuda do profesorado, que, neste caso puntual, empregará

luvas.

 Este curso será máis importante ca ningún outro respectar as merendas que se propoñan no

calendario ao inicio de curso, porque dese xeito poderá preverse mellor o tipo de axuda que

van requirir os nenos e nenas.

 No  caso  de  ser  posible,  poderá  facerse  a  merenda  no  patio  exterior  para  garantir  o

distanciamento sempre que o tempo o permita.

Actividades e xogos

 O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomeracións. A

presenza  da  natureza  facilita  o  emprego  da  imaxinación  para  que  os  nenos  xoguen  e

interactúen co medio.

 Aínda así, proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel

de  risco,  como  poden  ser  os  xogos  de  precisión,  os  motórico-coordinativos  (mariola,

xoaniña, ...), agachadas, etc.
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51 EMPREGO DO EQUIPAMENTO

Ordenadores  portátiles e tabletas móbiles

 seu uso será a demanda e os equipos sexan desinfectados despois do seu emprego con xel e 

panos desbotables

 Despois do seu emprego, os equipos deben ser devoltos ao armario para a súa carga.

Ordenadores de aula

 Todas as aulas  de primaria dispoñen de  equipos informáticos para uso do alumnado.

 Corresponde ao profesorado organizar as quendas de uso e garantir a limpeza do rato e 

teclado despois do seu emprego.

MBoot e BlueBoot

 O seu uso será a demanda e os equipos sexan desinfectados despois do seu emprego con xel 

e panos desbotables

 Despois do seu emprego, os equipos deben ser devoltos ao armario para a súa carga.
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52 MEDIDAS

● Con carácter xeral e por motivos de inclusión, o ACNEE formará o grupo de convivencia 

estable coa aula á que pertence. 

● O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do centro 

educativo. Cando sexa necesario, o/a alumno/a será acompañado por persoal do centro 

educativo. 

● Como norma xeral, todos os especialistas do departamento de orientación empregarán 

máscara en todos os espazos do centro. 

● Nas sesións de Audición e Linguaxe farase uso de máscaras transparentes, hixiene de mans e 

ventilación do espazos duns 10-15 minutos tras cada sesión. 

● O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiénica, que cumpra 

coa normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (para as reutilizables), sempre que 

teña unha idade superior a 6 anos e recomendada para alumnado entre os 3 e 6 anos. Neste 

colectivo, será necesario verificar a tolerancia do neno ou da nena á máscara. Se non fose 

posible a súa utilización, prescindirase do uso da máscara por parte do/a neno/a e manterase 

un cumprimento estrito da distancia de seguridade. 

● Naqueles casos nos que o alumno/a poida facer uso de máscara e nos que non sexa posible 

que os profesionais de interveñen con el garden a distancia de seguridade para as diferentes 

actuacións precisas (aseo, outros apoios á autonomía persoal, atención de audición e linguaxe, 

etc), hai que extremar as precaucións de hixiene de mans, e utilización de máscara cirúrxica ou 

textil co marcado UNE 0065, xunto coa recomendación da utilización da pantalla. 

● Nos restantes casos manterase unha distancia de 1,5 metros de forma xenérica nas 

iteracións co resto do persoal e alumnado. Se non se puidese manter esta distancia e esta 

tivese que ser reducida, complementaríase coa utilización de mamparas de separación entre os

escritorios. 
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● 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. 

● No caso de que o alumnado non faga uso de pupitres senón doutros elementos educativos

(colchonetas, elementos de estimulación sensorial, etc) procederá a ventilación posterior da

sala e limpeza con solución dos virucidas aprobados polo Ministerio das superficies utilizadas. 

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

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

necesidades educativas especiais. 

●  O  departamento  de  orientación  reunirase  semanalmente  na  aula  de  PT  respectando  a

distancia  social  e  hixienización  de  mans  e  mobiliario.  Nestas  revisarase  as  medidas  e

necesidades de protección e hixiene propostas  para este alumnado e para os especialistas

facendo os axustes necesarios no menor tempo posible. 

●  As  reunións  coas  familias  faranse  preferiblemente  por  medios  telemáticos  e  en  casos

excepcionais,  poderá  facerse  de  xeito  presencial,  previa  cita  e  asistindo  un  só  proxenitor,

gardando as medidas de seguridade establecidas no protocolo. 

● O alumnado con NEE podrá dispoñer dun documento de adaptación específico de medidas

de seguridade. Este documento será elaborado polo Departamento de Orientación do centro

educativo en colaboración co pediatra de referencia do/a alumno/a. Este documento formará

parte  do  Plan  de  Atención  Individualizado  previsto  no  Protocolo  de  Atención  Educativa  a

Urxencias Sanitarias e Enfermidade Crónica, para o que se publicará unha Addenda orientativa

na  que  constarán,  cando  menos:  a  tolerancia/pertinencia  ou  non  do  uso  de  máscara,  os

síntomas particulares que poden corresponder ao alumno/a en función da súa condición ou

patoloxías previas con especial indicación dos sinais de alerta que correspondan no caso de

que o alumno/a non poida comunicar  ou discernir  con claridade os  síntomas  previstos  na

cuestionario de autoavaliación Covid-19. 
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● Ante unha persoa que desenvolva  síntomas  compatibles  conCovid-19 no centro educativo

seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

• Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao efeito ata a

recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e

papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo

do COVID-19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais. 

• A  persoa  que  acompañe  ao  caso  sospeitoso  deberá  levar  o  material  de  protección

adecuado: 

▪Obligatoriedade de utilización de máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. 

▪De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención

para  o  uso  da  máscara  por  xustificación  médica  ou  é  menor  de  6  anos  e  non  usa

máscara, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha

pantalla facial e unha bata desechable. Na eventualidade de que non houbese 5 de 6

dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa

obrigatoriedade da utilización da pantalla. 

• Se  coincidisen  no  tempo  máis  dun  caso  con  sintomatoloxía  compatible  coa  Covid,  os

restantes  casos  agardarán  acompañados  por  algunha  persoa  traballadora  do  centro

educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa

ventilación adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos

equipos de protección individual e no seu refugallo. 

53 MEDIDAS E TAREFAS. SEGUIMENTO

● O departamento contará con pantallas, viseiras e/ou mamparas para asegurar a correcta 

atención deste alumnado. 

● Cada alumno/a contará cunha gaveta identificada onde se depositará o material persoal 

(lapis, cores, gomas, ......) que se recollerá ao inicio da sesión e depositarase no seu lugar ao 
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remate da mesma. No caso da avaliación por parte da orientadora do centro, esta terá material

propio no seu departamento que será desinfectado ao inicio e remate da avaliación. 

● Ademais, contará con contedores diferenciados para material desinfectado e pendente de 

desinfección. 

● Na aula de PT poderase empregar o ordenador /tableta, previa e posterior desinfección por 

parte do mestre/a. 

● Os especialistas do departamento contará cos seguintes espazos: departamento de 

orientación, aula PT e aula de relixión (se foxe necesario) evitando o solapamento de aulas 

entre especialistas. 

● Nos espazos empregados polo departamento haberá un dispensador de xel hidroalcohólico, 

desinfectante virucida, xabón e panos desbotables. 

● O alumnado e especialistas hixienizarán as mans ao inicio e remate da sesión e tras esbirrar 

ou tusir e no caso de empregar algún material compartido. 

● O especialista deberá desinfectar ao remate de cada sesión o material e mobiliario utilizado e

ventilará a aula 15 minutos entre sesións. No caso do departamento de orientación está 

ventilación será superior a 15 minutos debido as reducidas dimensións da aula. 

● Ao recoller ao alumnado intentarase que vaia ao aseo correspondente ao seu curso para non

romper o grupo burbulla. De ser o caso, fará a hixienización de mans a entrada e saída do 

mesmo. 

● Nas reunións semanais do departamento levarase a cabo un rexistro das medidas e 

modificacións propostas no alumnado das diferentes etapas así como da súa comunicación ao 

membro do equipo COVID correspondente ao comezo da semana. 

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

69

Plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2020 – 2021 – CEIPP Espiñeira - Aldán

PREVISIÓN ESPECÍFICAS

PARA O PROFESORADO



CEIP PLURILINGÜE  DA ESPIÑEIRA – ALDÁN

R/ Fontaíña, 12

Tlfo.  886 110 186/87

36945 Cangas – PONTEVEDRA

Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

70

54 MEDIDAS

Reunións

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

actividades non lectivas que sexan posible, se realicen de forma telemática.

 Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a aula de 

psicomotricidade , xa que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social 

axeitada.

 As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de mestres/as 

 Para as reunións de equipos de ciclo empregaranse unha das aulas desde ciclo, coas 

medidas de seguridade reflectidas neste plan.

Sala de Mestres/as

 O cambio de lugar da sala de mestres permite a estancia simultánea do profesorado polo

que o que non estea de garda poderá estar nese espazo. Aínda así, prestarase especial

atención á ventilación da sala.

 Na sala  haberá  dispensador  de xel  e  panos  desbotables,  así  como unha papeleira  de

pedal.

 Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección

dos equipos de traballo con xel hidroalcólico.

 Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de

mans.

55 ÓRGANOS COLEXIADOS

Reunións do Claustro

Levaranse a cabo na biblioteca nas condicións expostas no punto anterior. No caso de que a 

situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma ofertada pola 

Consellería.

Reunións do Consello Escolar

Neste caso empregarase tamén a biblioteca, que permite que os  membros garden a distancia

social e poidan reunirse en condicións de seguridade.

Igual que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos.
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56 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EN SAÚDE

Información

 Equipo COVID proporcionará información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde que sexan comprensibles para toda a Comunidade

Educativa,  información actualizada a través de carteis e sinalización.

  A información de uso obrigatorio publicarase na web do centro, e comunicarase a través da 

aplicación Abalarmóbil e do canal de  Telegram

Formación

O profesorado poderá acollerse a fórmulas de teleformación ou formación presencial sobre as

medidas xerais de prevención e protección, incluídas no Plan de formación do profesorado para o

curso 2020/2021 ou impartidas por profesionales do centro de saúde de referencia. 

Educación para a saúde

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene

fronte á covid-19.

57 DIFUSIÓN  DAS  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  E
PROTECCIÓN

 Empregaranse todas as canles de comunicación utilizadas de xeito habitual polo centro (web,

ABALAR, Telegram, ANPA) para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a

este tema, en especial ás enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade.

 Así mesmo, en colaboración co Centro de Saúde incluirá posibles charlas de persoal sanitario

sobre a prevención e protección.

 Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese.
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58
PROFESORADO  COORDINADOR  DA  XESTIÓN  E
DINAMIZACIÓN DAS AULAS VIRTUAIS

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

virtuais e dixital, como quedou demostrado ao longo do curso 19/20.

 En calquera caso, o coordinador do equipo Tics será o responsable do traballo de mantemento

da aula virtual  (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de

información básica), que estará preparada para o comezo do curso 2020 – 2021. O resto de

funcións  (comunicación  coa  UAC,  coa  responsable  Abalar  de  zona,  divulgar  accións  de

formación...)  tamén forman parte  das  tarefas  do equipo Tics,  polo que non supón ningún

cambio.

 O seguinte cadro recolle, ademais do coordinador TIC e Dixital, os mestres coordinadores das

aulas virtuais dos ciclos non dixital.

MESTRE CARGO

Alfonso Marcos Fandiño Coordinador TIC e Edixgal

Francisco Sotelo Otero Coordinador  aula  virtual  de

infantil

Mª Virginia Santiago Aragunde Coordinadora  aula  virtual  do  1º

ciclo

Nuria Rodríguez Domínguez Coordinadora  aula  virtual  do  2º

ciclo

Ana María  Fernández Castro Coordinadora  aula  virtual  do  3º

ciclo

59
PREVISIÓNS  DERIVADAS  DO  DOCUMENTO
“INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO”

O  equipo  directivo  elaborará  un  tríptico  que  será  publicado  coa  maior  brevidade  posible

(reunións iniciais)  para que a comunidade educativa poida organizar  o  mes de setembro. Este

documento  recollerá  os  aspectos  máis  importantes  de  organización  escolar, que serán
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flexibilizados para poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos

neste plan.

Este tríptico será difundido a través da páxina web e canle de Telegram.

60 DIFUSIÓN DO PLAN
O  presente  documento  será  público,  e  estará  a  disposición  das  autoridades  sanitarias  e

educativas e de calquera membro da comunidade educativa a través da páxina web do centro e

enviado ás familias a través da aplicación ABALARMÓBIL. 

Tamén  será  publicado  o  enlace  ao  documento  na  canle  de  difusión  de  telegram  “CEIPP

Espiñeira”.

Está  previsto  que  durante  a  primeira  semana  de  setembro  se  vaian  recibindo  achegas  de

calquera membro da comunidade educativa para poder publicar unha versión definitiva antes do

inicio de curso.
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