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1.- Medidas de prevención básica 

 

1.1.- Membros do equipo COVID 

Teléfono de contacto: 881 866 171 

 

 Membro 1: Francisco José Lires Fernández 

  Cargo: Director 

  Tarefas asignadas: 

 Nomear aos outros dous membros do equipo COVID-19 

 Coordinar o equipo COVID-19. 

 Comunicación co centro de saúde de referencia e Xefatura 

Territorial. 

 Comunicación coas familias. 

 Xestionar os posibles casos segundo protocolo establecido 

 Reorganizar o funcionamento do centro educativo adecuándoo á 

nova situación condicionada pola pandemia COVID-19. 

 Xestionar as peticións dos supostos de vulnerabilidade. 

 Comunicarse co Equipo de Coordinación Operativa COVID da 

Consellería de Educación. 

 Publicitar o Plan de adaptación da situación COVID-19 a toda a 

comunidade educativa. 

 

 Membro 2: Jorge Fernández Álvarez 

  Cargo: Xefe de Estudos 

  Tarefas asignadas: 

 As mesmas que as do coordinador (director) do equipo COVID-

19, coordinándose con este e substituíndoo cando a situación o 

requira: ausencia do mesmo, horas de docencia… 

 Colaborar no funcionamento da Aula Virtual así como co 

programa EDIXGAL de 5º e 6º de Primaria en colaboración co 

coordinador TIC do centro. 

 

 Membro 3: Ángela Lago Fabeiro 

  Cargo: Secretaria 

  Tarefas asignadas: 

 Realizar un inventario do material de aprovisionamento inicial 

enviado pola consellería. 

 Arbitrar a distribución de dito material. 

 Adquirir material anti COVID-19 para suplir o aprovisionamento 

inicial. 

 Contabilizar os custos de dito material. 

 Inventariar e certificar os gastos producidos. 

Persoa de apoio ao Equipo Covid-19: Matilde González García  

 Cargo: Enfermeira 

 

 

 



1.2.- Centro de saúde de referencia: 

 

 Centro: Centro de Saúde de Noia 

 Teléfono: 981 842 180 

 Contacto: ***************** 

 

1.3.- Espazo de illamento: 

 

 Aula Apoio (ao carón do Salón de Actos). Trátase dun local situado no primeiro 

andar, illado do resto das dependencias; conta cun baño de uso exclusivo e cun 

acceso de entrada e saída que permite a evacuación de persoas dun xeito rápido con 

fácil acceso ás dúas portas principais do colexio 

 Este espazo conta cunha ventilación exterior adecuada, e foi dotado con 

solución de xel hidroalcólico, papeleira de pedal, panos desbotables e líquido 

desinfectante. 

 

1.4.- Número de alumnas e alumnos por nivel e etapa 

 

EDUCACIÓN INFANTIL TOTAL Ed. Infantil 

4º  Ed.Infantil (3 anos) 
3 anos A:        15 

30 

95 

3 anos B:        15 

5º  Ed Infantil (4 anos) 
4 anos A:        14 

27 
4 anos B:        13 

6º  Ed. Infantil (5 anos) 
5 anos A:        19 

38 
5 anos B:        19 

EDUCACIÓN PRIMARIA TOTAL Ed. Primaria 

1º 
1º A       24 

46 

253 

1º B       22 

2º 
2º A       15 

31 
2º B       16 

3º 

3º A       16 

50 3º B       17 

3ºC        17 

4º 
4º A       22 

44 
4º B       22 

5º 
5º A       23 

46 
5º B       23 

6º 
6º A       18 

36 
6º B       18 

  TOTAL ALUMNADO 348 

 

 

 

 

 

 



1.5.- Cadro de persoal do centro educativo 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 6 unidades + 2 APOIO 8 

EDUCACIÓN PRIMARIA 12 unidades + 1 desdoble COVID19 13 

ESPECIALISTAS 

LINGUA INGLESA: 2 
EDUCACIÓN FÍSICA: 2 
MÚSICA: 1 
RELIXIÓN: 1 
PT: 2 
AL: 2 
AULA ESPECÍFICA: 1 PT 
ORIENTADOR: 1 

12 

 TOTAL 33 

 

 

1.6.- Determinación dos grupos estables de convivencia 

 

Etapa INFANTIL NIVEL 4 Grupo  A 

Aula 3 anos A Nº alumnos 15 Nº mestres 6 

 

Etapa INFANTIL NIVEL 4 Grupo  B 

Aula 3 anos B Nº alumnos 15 Nº mestres 6 

 

Etapa INFANTIL NIVEL 5 Grupo  A 

Aula 4 anos A Nº alumnos 14 Nº mestres 6 

 

Etapa INFANTIL NIVEL 5 Grupo  B 

Aula 4 anos B Nº alumnos 13 Nº mestres 6 

 

Etapa INFANTIL NIVEL 6 Grupo  A 

Aula 5 anos A Nº alumnos 19 Nº mestres 6 

 

Etapa INFANTIL NIVEL 6 Grupo  B 

Aula 5 anos B Nº alumnos 19 Nº mestres 6 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 1º Grupo  A 

Aula 1º A Nº alumnos 24 Nº mestres 5 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 1º Grupo  B 

Aula 1º B Nº alumnos 22 Nº mestres 5 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 2º Grupo  A 

Aula 2º A Nº alumnos 15 Nº mestres 5 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 2º Grupo  A 

Aula 2º B Nº alumnos 16 Nº mestres 5 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 3º Grupo  A 

Aula 3º A Nº alumnos 16 Nº mestres 5 

 



Etapa PRIMARIA NIVEL 3º Grupo  B 

Aula 3º B Nº alumnos 17 Nº mestres 5 

 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 4º Grupo  A 

Aula 4º A Nº alumnos 22 Nº mestres 5 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 4º Grupo  B 

Aula 4º B Nº alumnos 22 Nº mestres 5 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 5º Grupo  A 

Aula 5º A Nº alumnos 23 Nº mestres 5 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 5º Grupo  B 

Aula 5º B Nº alumnos 23 Nº mestres 5 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 6º Grupo  A 

Aula 6º A Nº alumnos 18 Nº mestres 6 

 

Etapa PRIMARIA NIVEL 6º Grupo  B 

Aula 6º B Nº alumnos 18 Nº mestres 5 

 

 

ALUMNADO CON NEE 

Aula Aula Específica Nº alumnos 2 
Nº mestres 
Coidadoras 
Enfermeira  

3 

2 

1 

 

 

 

1.7.- Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

 

 - Na etapa de Educación Infantil, a utilización da máscara é altamente 

recomendable. 

 -  Poderanse organizar grupos colaborativos de ata un máximo de cinco 

alumnos dentro dos grupos de convivencia para mellorar a trazabilidade dos posibles 

contaxios. Estes grupos manterán un distanciamento físico de 1,5 m respecto dos 

restantes grupos. 

 -  Accederán ao centro educativo pola entrada asignada e, no sitio destinado a 

tal efecto, colocarán as súas prendas e mochilas no colgadoiro e realizarán a hixiene 

de mans antes de sentar no seu sitio. 

 

 - Na etapa de Infantil e na de Primaria: 

 - Todos os grupos de convivencia respectarán os espazos asignados para o 

tempo de lecer (recreos) sendo obrigatoria para o alumnado de Primaria e mantendo a 

recomendación do úso da máscara no alumnado de Infantil. 

Etapa PRIMARIA NIVEL 2º Grupo  A 

Aula 3º C Nº alumnos 17 Nº mestres 5 



 - Cada alumno traerá o seu propio material que non compartirá e será de uso 

exclusivo e persoal. 

 - Nos desprazamentos polo centro (para asistir ás especialidades, aos recreos, 

nas saídas…) respectarán o percorrido sinalado, farán uso da máscara e respectarán 

as distancias de seguridade. 

 - Se o alumnado fai uso do encerado ou pizarra dixital (non se recomenda), 

logo do seu uso procederase á desinfección dese material. 

 

1.8.- Canles de comunicación 

 

 - Teléfonos do centro. 

 - Páxina web. 

 - Mensaxería ABALAR. 

 - Servizo de mensaxería TocapSkool. 

 - Correo electrónico do centro. 

  

1.9.- Rexistro de ausencias (profesorado/alumnado/persoal non docente) 

 

 Levarase a cabo un rexistro diario das ausencias ao centro de todos os que 

conformamos a comunidade educativa, tanto pofesorado, como alumnado coma 

persoal non docente. 

 Para o alumnado, empregarase o modelo que se viña usando nas follas de 

rexistro e o XADE. 

 No caso de ausencia do alumnado por presentar sintomatoloxía compatible coa 

COVID-19, será rexistrada pero quedará eximida a xustificación da mesma a efectos 

do cómputo para a apertura do protocolo de absentismo escolar. 

 Para o rexistro das ausencias do resto dos membros (persoal de administración 

e servizos, profesorado) anotaranse as incidencias de dita ausencia (data, 

identificación da persoa ausente, cargo ou posto de ostenta, motivo da ausencia, se 

esa ausencia ten ou non relación coa COVID-19, duración desa ausencia e se é 

motivo ou non de baixa laboral. (ANEXO I). 

 Se o motivo da ausencia, ten relación coa COVID-19 procederase a activar o 

protocolo correspondente (comunicación e información, ás canles oficiais, illamento, 

seguimento do caso…) 

 

 

 

1.10.- Comunicación de incidencias 

 

 Diante dun suposto no que se sospeite de síntomas compatibles coa COVID-

19: 

- Contacto telefónico coa familia (no caso de alumnado) 

- Contacto telefónico co centro de saúde de Atención Primaria de referencia 

(Centro de saúde de Noia) 

Diante dun caso confirmado: 

- Contactarase, a través da canle informática “EduCovid” coa Consellería de 

Educación para o traslado dos datos básicos dos contactos estreitos dos 



posibles casos confirmados. Esta información só será accesible para o 

persoal sanitario determinado pola autoridade sanitaria. 

 

2.- Medidas xerais de protección individual 

 

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

nas interaccións entre as persoas no centro educativo. 

 Sen prexuízo do anterior, en Infantil e Primaria, a organización do alumnado 

establecerase en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán os 

criterios de limitación de distancia. 

 O uso da máscara será obrigatorio a partir de 1º de Primaria, con 

independenza do mantemento da distancia interpersoal, durante toda a xornada lectiva 

e en todos os espazos do centro. O non cumprimento desta premisa suporá a 

consideración de conduta leve contraria a convivencia, segundo se recolle no Decreto 

8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011 do 30 de xuño, de 

conviencia e participación da comunidade educativa. 

 Será obrigatorio, para este alumnado de Primaria, levar unha segunda máscara 

de recambio nun estoxo, portamascarillas… 

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

que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse 

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

dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara. A imposibilidade do 

uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra do/a alumno/a. 

 No alumnado de Educación Infantil, o uso da máscara é altamente 

recomendable.  

 

2.1.- Situación de pupitres 

 

 Os pupitres serán de uso individual e adoptarase a maior distancia posible 

entre os mesmos. 

  

(Ver croque das aulas no ANEXO II) 

 

2.2.- Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

  

 Cada aula conforma un grupo de convivencia estable. Habilitouse a aula de 

Audiovisuais para un  2º de primaria e na aula que utilizaba este 2º ubicouse un 

desdobre de 3º de Primaria. 

  

2.3.- Espazos de PT e AL, DO ou salas especiais. Modelo cuestionario de avaliación. 

 

 Para realizar apoios e desdobres puntuais das aulas por parte do profesorado 

especialista de PT e AL usaranse as aulas destinadas a tal fin. Estarán dotadas de xel 

hidroalcólico, solución desinfectante, papeleira de accionamento por pedal e 

habilitaranse mamparas protectoras para o profesorado. 

 Facilitaráselle a este profesorado unha pantalla facial protectora. 

 Entre cada sesión, na que cambia o alumnado, ventilarase a aula durante cinco 

minutos e realizarase unha desinfección do mobiliario utilizado. 



 Cada alumno/a levará o seu propio material de traballo. 

 

2.4.- Titorías coas familias. 

 

Para evitar na medida do posible o contacto con persoas alleas ao centro 

educativo, as titorías realizaranse mediante videochamada ou teléfono.  

De non ser posible por parte dos proxenitores manter dito contacto por estes 

medios, ou cando a gravidade da reunión así o requira, realizarase unha reunión 

presencial, nun espazo adaptado a tal fin, onde se garantirá o mantemento da 

distancia de seguridade. Dita reunión será de xeito individualizado, será obrigatorio o 

uso de máscara por parte dos dous integrantes e haberá dispoñibilidade de produtos 

de hixiene de mans: xel hidroalcólico e produto desinfectante; panos desbotables e 

papeleira de pedal. 

Por seguridade para organizar tal reunión sempre será mediante cita previa. 

 

2.5.- Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (proveedores, 

visitantes, persoal do concello…) 

 

 - Teléfonos do centro.  

 - Correo electrónico do centro. 

 - Web do centro. 

 - Abalar Móbil 

 - TokappSchool. 

 

2.6.- Uso da máscara no centro. 

 

 Con carácter xeral, será de uso obrigado para toda a comunidade educativa: 

- Alumnado: Educación Primaria:  

o Obrigatoria para todo o alumnado de Educación Primaria (a partir de 

1º curso); tanto para a permanencia na aula coma nos 

desprazamentos polos espazos comúns (corredores, baños, 

escaleiras, biblioteca…); nas entradas e saídas do centro, nos 

recreos…para todo o alumnado.  

o Cada alumno/a traerá unha máscara identificada co seu nome e 

outra de reposto dentro dun estoxo e gardada na súa mochila. 

 

 

 

  Educación Infantil: 

o No alumnado de Educación Infantil, o uso da máscara é altamente 

recomendable. 

 

- Resto do persoal: profesorado, persoal de limpeza, persoal da 

administración, e calquera visitante que se achegue ao centro educativo: 

será de uso obrigado. En todos os casos, pola súa función de protección e, 

ademais polo seu carácter exemplificante. 

 

2.7.- Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 



 

 O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do 

centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser 

consultado por calquera membro da comunidade educativa.  

Será obxecto de difusión na páxina web do centro para a súa consulta por 

parte das familias, enviado aos membros do Consello Escolar e á directiva da ANPA  a 

a través do correo electrónico, e ao profesorado mediante o correo. 

Cando se faga público, para xeral coñecemento, avisarase a todos os membros 

da comunidade educativa (familias, ANPA, profesorado, persoal de administración e 

servizos) a través da aplicación Abalar móbil e do servizo de  mensaxería 

TokappSchool. 

Unha vez feito público dito documento será obxecto de revisión e susceptible 

de recibir e acoller as achegas feitas por calquera membro da comunidade educativa. 

 

3.- Medidas de limpeza 

 

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

xeito frecuente 

 

- Con anterioridade ao inicio de curso realizarase unha limpeza e 

desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

- Ventilación de todos os locais á primeira hora da mañá antes da entrada do 

alumnado no centro por parte do conserxe do centro. 

- Limpeza dos aseos de, cando menos dúas veces ao día, coincidindo co 

momento anterior á baixada e á subida dos recreos, facendo fincapé na 

desinfección das superficies de contacto: pomos das portas, pasamáns 

(nos aseos do alumnado de NEE e nos adaptados ás persoas con 

minusvalía física), billas, pulsadores cisternas, lavabos e inodoros. 

- Nas zonas de uso común: 

o Biblioteca: desinfección de: pomos das portas, mesas, cadeiras, 

ordenadores, andeis, mobles pasamáns, colgadoiros…en horario 

lectivo pola mañá (unha vez). 

o Sala de Mestres: pomos das portas, mesas, cadeiras, billa, 

vertedoiro… dúas veces ao longo da mañá: unha antes da baixada 

ao recreo e outra ao final da mañá. 

- Nas aulas desinfección dos elementos de uso común: pomos das portas, 

mesas, cadeiras, colgadorios, andeis, mobles…unha vez ao día. 

- Realizarase unha limpeza de desinfección dos postos de traballo do persoal 

de administración e dirección do centro, unha vez ao día ao finalizar a 

xornada: mesas, cadeiras, teclado, ordenador, monitor, pomo da porta… 

- Recollida, valeirado e desinfección da papeleiras de todo ao centro ao 

rematar a xornada. 

  

3.2.- Distribución horaria do persoal de limpeza 

  

 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza permanecerá no 

centro educativo en labores de limpeza e desinfección. 



  

3.3.- Material e protección para a realización das tarefas de limpeza 

  

 Utilizaranse desinfectantes con dilucións de lixivia (1:50) ou calquera 

desinfectante con actividade virucida autorizado polo Ministerio de Sanidade. 

 O persoal de limpeza usará máscara de protección e luvas. 

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

usados desbotaranse de xeito seguro e adecuado: 

- Os panos desbotables serán depositados en papeleiras con tapa e 

accionadas con pedal. 

- O material de hixiene persoal (máscaras, luvas…) debe depositarse na 

fracción resto (residuos de orixe doméstica). 

- No caso de que un/unha alumno/a ou mestre ou traballador de centro, 

presente síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar 

o contedor onde se depositen os panos e os produtos usados por estes. 

Esta bolsa de lixo será encerrada dentro dunha segunda bolsa, con peche, 

e será depositada na fracción resto.  

- Realizarase unha limpeza e ventilación da aula onde se levou a cabo o 

illamento preventivo así como da súa aula ou posto de traballo. 

 

 

3.4.- Cadro de limpeza de control dos aseos 

 

 En cada un dos aseos colocarase un cadro de limpeza para rexistro do persoal 

no que anotará o nome de quen realiza a limpeza e a hora en que foi realizada. Anexo 

III do presente documento. 

 

3.5.- Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

 

 Realizarase ventilación das aulas: 

- Antes do inicio da actividade docente (conserxe) 

- Manteranse abertas co alumnado dentro as aulas en todo momento sempre 

que a climatoloxía o permita. 

- Nos cambios de clase, ou cando o alumnado abandone a aula para ir a 

unha especialidade (Ed. Física) procederase ao ventilado da aula. 

- Ao final da xornada volverase a ventilar todo o edificio (conserxe). 

 

3.6. Determinación dos espazos para a xestión dos residuos 

  

 En todos os espazos do centro haberá unha papeleira con tapa, bolsa e 

accionamento de pedal, onde se depositarán os elementos de hixiene persoal: panos 

desbotables, luvas, máscaras… 

 O resto de papeleiras terán o uso habitual. 

  

4.- Material de protección 

 

4.1.- Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 



 

 A secretaria do centro será a encargada de inventariar o material de protección 

de que dispón o centro. 

 

4.2.- Determinación do sistema de compras do material de protección 

 

 Unha vez inventariado o material enviado pola Consellería, o centro garantirá a 

existencia de máscaras, luvas (para o persoal coidador e enfermeira) xel e solución 

desinfectante que considere que pode necesitar para cubrir as súas necesidades. 

 Para a adquisión deste tipo de material, solicitáronse tres orzamentos a 

distintos proveedores escollendo a máis interesante para as necesidades do centro 

atendendo a relación calidade-prezo, primando sempre esta primeira premisa. 

  

 

4.3.- Procedemento de distribución e entrega de material para a súa reposición 

 

 Antes do inicio do curso entregaráselle a cada mestre/a un kit de prevención, 

seguridade e hixiene formado por:  

- Kit de dúas mascarillas lavables para uso recomendado de 60 días. 

- Desinfectante. 

- Panos desbotables. 

- Pantalla protectora facial (para os especialistas de PT e AL). 

- Solución hidroalcólica. 

 

5.- Xestión dos gromos 

 

5.1.- Medidas 

 - Non asistirán ao centro o alumnado, os docentes ou calquera traballador do 

mesmo que mostre síntomas compatibles con COVID-19, aqueles que se atopen en 

illamento por ter diagnosticado COVID-19, nin os que estén en corentena domiciliaria 

por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 

COVID-19. 

 - Tampouco acudirán aos centros as persoas en espera de PCR sospeita 

clínica. 

 

 - Ante a sospeita de que un/una alumno/a ou persoa presente síntomas 

compatibles coa COVID-19 seguirase un protocolo de actuación: 

 Daráselle traslado ao espazo de illamento compañado/a dun membro 

do equipo COVID que quedará ao seu coidado. 

 Ambas persoas levarán unha máscara cirúrxica ou FFP2. 

 Se se trata dun/dunha alumno/a contactarase coa familia. Esta, deberá 

poñerse en contacto co seu centro de atención primaria para solicitar 

consulta ou contactará co teléfono de referencia do SERGAS e 

seguiranse as súas instrucións. 

 No suposto de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 

respiratoria chamarase ao 061. 



 Se os síntomas os presenta un traballador ou traballadora do centro 

abandonará o seu posto de traballo protexido por unha máscara e 

seguirá as instrucións do centro de saúde ata ser valorado por un 

profesional sanitario. 

 A circulación destes posibles casos farase polo centro educativo 

evitando o contacto con outras persoas e os espazos comúns. 

 O traslado destes supostos farase co maior sixilo posible para evitar 

crear alarma social entre o resto da comunidade educativa. 

  

- Tras a aparición dun caso confirmado da COVID-19 o Equipo Covid 

incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado, dos 

compañeiros/as e do seu profesorado, así como dos que sexan contactos máis 

próximos que estean vencellados ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta 

na CSC (Central e Seguimento de Contactos) que se encargará da vixilancia evolutiva 

das persoas identifadas como contactos. 

 

- A autoridade sanitaria en función do número de contaxios poderá 

ordenar a corentea dun grupo determinado de contactos estreitos do centro, o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade. 

 

- De confirmarse un caso nunha aula, os contactos estreitos da persoa co 

diagnóstico confirmado deberán entrar en corentena durante 10 - 14 días. O restante 

alumnado da aula, que non teña a consideración de contacto estreito, poderá 

continuar coa asistencia a aula. 

 

- 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 a aula, das que 

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

totalidade das persoas que integran o centro educativo. 

- Unha vez 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 inciará o retorno e as medidas específicas 

que sexa preciso adoptar e comunicarao ao centro. 

 

- No suposto de que, ante a aparición dun o varios casos confirmados, se 

proceda a suspensión da actividade lectiva presencial, aplicaranse as normas 

previstas relativas ao ensino a distancia. 

 

 

5.2.- Responsable/s das comunicacións e incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa 

 No suposto dunha sospeita ou caso confirmado de coronavirus no centro 

educativo, o director do centro, como coordinador do equipo COVID-19 será o 

encargado de poñelo en coñecemento das autoridades sanitarias segundo o 

establecido neste protocolo: 



 

 Diante dun suposto no que se sospeite de síntomas compatibles coa 

COVID-19: 

o Contacto telefónico coa familia (no caso de alumnado) 

o Contacto telefónico co centro de saúde de Atención Primaria de 

referencia (Centro de saúde de Noia) 

 Diante dun caso confirmado: 

o Incluirase na aplicación informática EduCovid os datos que 

procedan. 

 

6. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

6.1.- Procedemento de solicitudes  

 

 De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español 

os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a 

súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de 

protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos 

Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á 

infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación 

e protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para 

os servizos de prevención de riscos laboráis fronte á exposición ao SARS-Cov-2 

Cando un empregado do centro, padeza algunha das patoloxías recollidas no 

Anexo II das Instrucións aprobadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional 

de Saúde (DOG nº 174 bis do 28/08/2020) e, considere necesaria a avaliación da súa 

saúde en relación co seu posto de traballo dentro do contexto da COVID-19 deberá: 

o Cubrir o anexo III de ditas instrucións e dirixilo á dirección do centro. 

o A dirección emitirá un informe (anexo IV) onde se indicarán as 

tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo así como 

das medidas de protección existentes no mesmo. Este informe será 

remitido á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da 

Consellería. 

o A Inspección Médica Educativa estudiará as peticións e porase en 

contacto co/a traballador/a mediante o correo electrónico para 

solicitarle a documentación que considere oportuna que será 

entregada polo propio traballador/a nun prazo de 3 días hábiles. 

o Mentres se tramita o informe da Inspección Médica o/a traballador/a 

terá a obriga de acudir presencialmente ao centro. 

o Á vista da resolución adoptada pola Inspección Médica, esta remitirá 

ao centro educativo un informe coas medidas precisas a adoptar, de 

ser o caso. 

 

7.- Medidas de carácter organizativo 

 

7.1.- Entradas e saídas 

 

 Entradas ao centro: 

 O horario xeral de entrada no centro para todo o alumnado é ás 09:00 h 



 O alumnado e o profesorado farao pola porta principal e o persoal de 

administración e servizos farao pola porta lateral. 

 O acceso ao interior do centro educativo tentarase xestionar de tal forma que 

se evite a aglomeración do alumnado. 

 Só poderán acceder ao interior do centro o alumnado o profesorado e o persoal 

de limpeza e administración e servizos que desenvolven o seu traballo no centro. 

 Para a realización das gardas de entrada, os/as mestres repartiranse en dous 

grandes grupos rotatorios e alternarán as gardas luns – mércores un grupo, e martes-

xoves o outro grupo. As gardas dos venres serán alternas. 

 A ubicación o poso asignado a cada mestre/a será sempre a mesma. 

Establecerase un número de mestres/as de garda precisos para facer efectivo 

o control de entrada en condicións seguras que realizará as seguintes funcións: 

 Controlar que se circule sen aglomeracións, repectando a distancia de 

seguridade. 

 Indicar que a circulación sexa sempre polo lado dereito seguindo a 

sinaléctica (a parede quedará sempre á nosa dereita). 

 Comprobar que se use adecuadamente a mascarilla. 

 Asegurarse que o alumnado, a medida que vai chegando de xeito 

escalonado se sitúe na súa aula e permaneza nela. 

 Controlar e regular que non se produzan aglomeracións nos baños. 

A localización do profesorado de garda quedará coa seguinte 

distribución: 

- Un/unha mestre na entrada principal: controlando que só acceda o persoal 

axeitado (alumnos, mestres e persoal de administración e servizos) e que 

se respecte a sinaléctica desde a entrada no centro para que a circulación 

sexa sempre polo lado dereito (quedando á parede sempre á nosa dereita). 

- Seis mestres /as no patio cuberto de infantil: agruparán o alumnado de 

infantil segundo vaia chegando en tres grupos diferenciados segundo as 

súas idades. 

- Un/una mestre/a abaixo nas escaleiras de atrás. 

- Un/una mestre/a nas escaleiras do primeiro andar. 

- Un/unha mestre nas escaleiras do segundo andar. 

- Dous/dúas mestres/as na zona das aulas de 1º e 2º. 

- Dous mestres/as na zona das aulas de 3º e 4º. 

- Dous mestres/as na zona das aulas de 5º e 6º, que tamén velarán polo 

correcto uso dos baños por parte do alumnado. 

- Dous Mestres/as controlando a entrada do alumnado non transportado. 

 

 Alumnado transportado: 

Os alumnos accederán ao centro a medida que van chegando no transporte e 
antes de que empecen as clases, xa que isto se produce de xeito escalonado.  

O alumnado de Infantil dirixirase ao patio cuberto de infantil situado na planta 

baixa e o alumnado de Primaria subirá as aulas sempre respectando a sinaléctica e o 

establecido para a circulación do persoal dentro do centro. Unha vez que soe o timbre 

de entrada, e todo o alumnado de Primaria esté nas aulas, o alumnado de Infantil 

subirá ás aulas polas escaleiras da porta principal e da parte de atrás. 



O alumnado con NEE que fai uso do transporte escolar adaptado, acompañado 

dunha coidadora, entrará ao momento da súa chegada pola porta principal e irá á súa 

aula. Se fora preciso fará uso do ascensor, sempre acompañado do persoal coidador e 

facendo uso da máscara ambos. 

No caso do alumnado con NEE que traen as familias ao centro, entrarán pola 

porta de atrás, onde o esperará persoal coidador ou profesorado de garda. Se é 

preciso poderán entar co coche dentro do recinto. O seu horario de entrada pode 

flexibilizarse en función das necesidades. 

Isto contribuirá a desconxestionar os accesos. 

 

Alumnado que non fai uso do transporte escolar:  

O alumnado no transportado entrará no centro escolar despois da marcha do 

transporte escolar do recinto educativo: ás 09:00.  

 Alumnado de Infantil: Poderá entrar cunha persoa acompañante, 

sempre provista dunha máscara de protección, ata a porta principal do 

centro. Alí deixará ao alumno/a que será recollido por profesorado de 

garda e acompañado ao interior do centro. 

 Alumnado de 1º e 2º de Primaria: Un acompañante deixará ao 

alumno/a na entrada principal (sempre provistos de máscara – 

acompañante e alumno/a -  e gardando a distancia de seguridade cos 

demais usuarios) e abandonarán o recinto a maior brevidade posible. 

 Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º: Os acompañantes deixaranos na entrada 

da porta de atrás do colexio. A circulación por dentro do recinto ata a 

entrada será sempre polo lado dereito, pegados á parede/muro. Tanto o 

alumnado coma os acompañantes  entrarán provistos das máscaras de 

protección e respectando as distancias de seguridade e abandonarán o 

centro a maior brevidade posible. 

 

 

Saídas do centro: 

Para unha saída do alumnado fluída e sen aglomeracións, será de xeito 

escalonado e respectado a distancia de seguridade. Adiantarase a saída do alumnado 

según se detalla a continuación: 

 

 Alumnado de Infantil será o primeiro en abandonar o centro; e farao 

polas escaleiras que dan á porta principal: 

o Alumnado de 3 anos (unha vez rematado o periodo de 

adaptación): baixarán ás 13:40 

o Alumnado de 4 anos: baixarán ás 13:45 

o Alumnado de 5 anos: baixarán ás 13:50 

Non se poderán producir aglomeracións no corredor e zona da entrada, 

segundo van baixando as coidadoras do transporte recolleranos e levaranos 

ao autobús correspondente. 

O alumnado de infantil que non vai en autobús sairá no grupo 

correspondente e será recollido por un/unha acompañante na porta principal 

no horario establecido. 

 



 Alumnado de Primaria: abandonará o centro escalonadamente e por 

diferentes espazos: 

o 1º ás 13:50, polas escaleiras de adiante e logo saída pola porta 

principal, dando tempo a que o alumnado de Infantil deixe libre a 

saída. 

o 2º ás 13:50, polas escaleiras de atrás e logo saída pola porta de 

atrás. 

o 3º ás 13:55, polas escaleiras de adiante e saída pola porta 

principal. 

o 4º ás 13:55, polas escaleiras de atrás e saída pola porta de 

atrás. 

o 5º ás 14:00, polas escaleiras de adiante e saída pola porta 

principal. 

o 6º ás 14:00, polas escaleiras e porta de atrás. 

 

O alumnado de 1º a 6º que non fai uso do transporte irá baixando no seu 

grupo de referencia acompañados do/a mestre/a que lles de clase a última hora e 

abandonarán o centro. Circularán sempre polo lado dereito, pegados á parede/muro. 

O/a acompañante esperará a dito alumnado fóra do recinto escolar (fóra do patio de 

buses), mantendo as medidas de seguridade: uso de máscara, distanciamento e sen 

formar aglomeracións. 

 

 Alumnado con NEE (Aula Específica): 

o Acompañados polo persoal coidador, a alumna que fai uso do 

transporte adaptado abandonará o centro ás 13:40, usando as 

escaleiras e saíndo pola porta principal. 

o Os outros dous alumnos, acompañados por persoal coidador, 

abandonarán o centro ás 13:45 pola porta principal, onde os 

recollerán a persoa acompañante. 

 

O profesorado e persoal de administración e servizos serán os últimos en 

abandonar o centro educativo. 

 

 

7.2.- Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

 

Portas de entrada: 

Porta principal: será a utilizada por alumnado e profesorado, xa que a maior 

parte do alumnado é transportado e chegan de xeito escalonado, o que facilita evitar 

aglomeracións e filas na porta da entrada. 

Porta lateral: será habilitada para todos/as aqueles/as que se acheguen ao 

centro para realizar calquera xestión, e non sexan alumnos/as, mestres/as ou persoal 

de administración e servizos. O horario de atención ao público, para calquera xestión, 

será de 09:30 a 10:30 e de 12:30 a 13:30 para evitar entrar en contacto co alumnado. 

 

Portas de saída: 

Porta principal: será utilizada escalondamente e en distintos horarios por 

Educación Infantil, 1º, 3º e 5º de Educación Primaria. 



Tamén será a porta de saída de todos/as aqueles/as que se acheguen ao 

centro para realizar calquera xestión administrativa no horario establecido a tal efecto. 

Porta de atrás: é a porta de saída do alumnado de 2º, 4º e 6º e do alumnado 

con NEE que é recollido polas familias. 

 

As circulacións internas de alumnos e docentes, tanto horizontais como 

verticais no centro educativo organizaranse de tal forma que se eviten cruces 

innecesarios entre as persoas que entran e as que saen da instalación: 

 Transitarase sempre deixando a parede á dereita; tanto nas entradas e saídas 

como nos tránsitos polos elementos de comunicación verticais (escaleiras). 

 Non se utilizará o ascensor salvo por persoas de mobilidade reducida; neste 

caso, sempre que as características da persoa o permitan, será utilizado de 

forma individual. Cando o usuario precise acompañamento, como é caso do 

alumnado con NEE ambos, tanto o usuario como o acompañante 

permanecerán dotados de máscara de tipo cirúrxica.  

 

7.3.- Cartelería e sinaléctica 

 

 Colocarase sinaléctica no chan con grafismos sinxelos, para indicar os sentidos 

da marcha de persoas polo interior da instalación docente. 

 Colocaranse semáforos nas portas dos baños para saber se están habilitados 

para o uso ou non, para así poder respectar o seu aforo (1/3) e manter as 

distancias de seguridade. 

 

7.4.- Determinacións sobre a entrada e saída do alumnado transportado 

 

 Os autobuses irán chegando de forma graduada. 

 Respectaranse as normas de uso da máscara dentro do mesmo e mesmo na 

parada. 

 Os acompañantes da empresa de transporte velarán porque se cumpran as 

normas de prevención establecidas ao respecto. 

 As baixadas do autobús faranse de maneira escalonada segundo vaian 

chegando e sen mesturar o alumnado. 

 No caso de falta de capacidade nunha liña de transporte para acoller a todos 

aqueles que o solicitan, aplicarase o criterio de prioridade para os que teñan maior 

distancia ao centro educativo. 

 Cando se establezan limitacións de capacidade nun vehículo, quedaran 

suspendidas as autorizacións de carácter excepcional establecidas para unha 

distancia inferior aos 2 km. Este caso dase, actualmente, nas paradas:   

 

 

8.- Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

8.1.- Programa madrugadores 

 

 Non é competencia do centro. O alumnado usuario deste servizo incorporarase 

ás 09:00 a aula de referencia. Anexarase un protocolo dos responsables da 

organización de dito servizo. 



 

8.2.- Actividades extraescolares 

  

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

centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polo concello, están 

condicionadas pola aprobación dun protocolo que se anexará a este documento de 

organización. 

 Dito protocolo determinará as medidas de prevención e protección fronte ao 

COVID e esclarecerá con claridade a responsabilidade das persoas ou organismos 

organizadores e/ou xestores. 

  

8.3.- Xuntanzas da ANPA e Consello Escolar 

  

 Para a celebración das xuntanzas do Consello Escolar existen dúas opcións: 

- Presencial: na sala de mestres, onde polo espazo do que dispoñemos se 

poden celebrar mantendo as distancias de seguridade. Será obrigatorio o 

uso de máscara, xel hidroalcólico e a mesa da reunión será desinfectada 

antes e despois da reunión. Haberá a disposición dos membros asistentes 

panos desbotables e papeleira con pedal de accionamento. 

- De xeito telemático. 

 

8.4.- Reunión de titorías e comunicación coas familias 

 

 Salvo para procesos administrativos, dentro do horario establecido a tal efecto, 

non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo. 

Para evitar na medida do posible o contacto con persoas alleas ao centro 

educativo, as titorías realizaranse preferentemente mediante videochamada ou 

teléfono. 

O horario para a realización das mesmas será os luns de 16:00 a 17:00 h. 

De non ser posible por parte dos proxenitores manter dito contacto por estes 

medios, ou cando as circunstancias así o requiran, realizarase unha reunión 

presencial, nun espazo adaptado a tal fin, onde se garantirá o mantemento da 

distancia de seguridade. Dita reunión será de xeito individualizado por parte das 

familias (un só asistente), será obrigatorio o uso de máscara por parte dos dous 

integrantes e haberá dispoñibilidade de produtos de hixiene de mans: xel hidroalcólico 

e produto desinfectante; panos desbotables e papeleira de pedal. 

Por seguridade para organizar tal reunión sempre será mediante cita previa. 

As canles de comunicación serán: 

- Teléfonos do centro. 

 - Mensaxería ABALAR. 

 - Correo electrónico das aulas. 

  

8.5.- Normas para a realización de eventos 

 

 Non se celebrarán eventos para evitar a afluencia e aglomeración de persoas.  

En función de como evolucione a situación de pandemia poderían organizarse 

respectanto estrictamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos 

establecidas polas autoridades sanitarias con competencia na materia. 



As saídas didácticas e excursións poderían levarse a cabo respectando a 

normativa vixente no momento de realizalas, tendo en conta os aforos tanto en salas, 

museos… coma no transporte. 

 

9.- Medidas para o alumnado transportado 

9.1.- Medidas 

 (Especificado nas entradas e saídas) 

 

10.- Medidas de uso do comedor 

10.1.- Quendas, lugares e priorización do alumnado 

10.2.- Persoal colaborador 

10.3.- Persoal de cociña 

 Non é competencia do centro 

  

 Non é competencia do centro. Anexarase un protocolo dos responsables da 

organización de dito servizo. 

 Dito protocolo determinará as medidas de prevención e protección fronte ao 

COVID e esclarecerá con claridade a responsabilidade das persoas ou organismos 

organizadores e/ou xestores. 

 

11.- Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

11.1.- Ximnasios, pistas, aula de música, aulas de inglés, aula de audiovisuais, salón 

de actos. 

 Por tratarse de espazos ou aulas de uso compartido, extremaranse os 

protocolos de limpeza, e será obrigatoria a hixiene de mans á entrada e á saída das 

mesmas. 

 Todas estarán dotadas á entrada de dispensador de xel hidroalcólico, papeleira 

de pedal, panos desbotables e líquido desinfectante.  

 En todas elas será de uso obrigado a mascarilla. 

 

 Ximnasios e pistas: 

 Serán utilizados para as clases de Educación Física e para os recreos. Cada 

grupo terá asignado un ximnasio ou pista.  

Serán ventiladas entre clase e clase e, sempre que a climatoloxía o permita, 

continuamente. 

 

Aula de música: 

Dado que é un espazo polo que pasa todo o alumnado de primaria, será 

obxecto de especial desinfección: As clases dos distintos grupos serán alternas, para 

así proceder a unha mellor desinfección da mesma. Cando por dificultades de horario 

non poida ser así, as clases reduciranse cinco minutos para proceder a súa ventilación 

e desinfección. O material que se use non será de uso compartido, senón individual. 

 

Aulas de inglés: 

Os especialistas de inglés, para evitar o desprazamento do alumnado polas 

dependencias do centro, impartirán as clases nas titorías correspondentes 



Unha aula de inglés, foi habilitada para desdobrar os grupos de 6º de 

Educación Primaria. 

Outra aula de inglés, será utilizada para impartir as clases de VSC para manter 

un maior distanciamento entre este alumnado. 

 

Aula de audiovisuais:  

Foi habilitada para un desdobre de segundo de primaria 

 

Salón de actos: 

Usado como local de paso hacia a Biblioteca, o ascensor do 1º andar, local da 

ANPA e comedor.  

Cando a situación o requira, poderá ser usado para realizar as reunións do 

profesorado garantindo así un maior mantemento da distancia de seguridade. 

 

11.2.- Educación física 

  

 O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de 

maneira individual, a máis de dous metros e que o uso da máscara resulte inadecuado 

ou imposibilite a práctica. 

 Minimizaranse o uso de materiais que teñan que ser usados por varios 

alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a 

realización de hixiene de mans. 

  

11.3.- Cambios de aula 

 

 O alumnado só cambiará de clase para asistir a determinadas especialidades: 

Educación Física e a Música de xeito puntual. 

 No caso de Música e Educación Física o profesorado especialista virá buscalo 

á súa aula de referencia e só se desprazarán polo centro cando os corredores estén 

libres e respectando a sinaléctica de circulación (sempre pola dereita). Sempre 

agardarán dentro da aula, nunca nos corredores. 

 No caso de Relixión ou Valores Sociais e Cívicos, os grupos máis numerosos 

permanecerán na aula e desprazaranse os que teñan menos alumnos, usando sempre 

a mesma aula e o mesmo sito. 

 Nos momentos en que estes grupos abandonen a aula procederase a súa 

ventilación e desinfección. 

 

11.4.- Biblioteca 

 

 Limítase o aforo ao 50%. 

 Durante o horario lectivo establecerase un protocolo de acceso mediante 

reserva previa por parte da/o titora/or correspondente. 

 O material que se preste, ao ser devolto será desinfectado e quedará illado 

mínimo 24 horas antes de volver aos andeis correspondentes para un novo préstamo. 

 Distribuirase o mobiliario que poida ser usado de xeito que se manteña a 

distancia de seguridade. 

 Non se permitirá o uso dos equipos informáticos da mesma por parte do 

alumnado. 



 Non se permitirá o uso e manipulación dos xogos ou materiais de uso 

compartido que había a disposición do alumnado. 

 Será obrigatorio o uso de máscara para todo o persoal que entre nela. 

 Será obrigatoria a hixiene de mans á entrada da mesma para o que estará 

dotada con xel hidroalcólico, papeleira con pedal, panos desbotables e solución 

desinfectante.  

 

11.5.- Aseos 

 

 O aforo estará limitado ao 50% da súa capacidade. 

 Será obrigatoria a desinfección de mans á saída do mesmo. 

 Nas entradas e saídas e nos recreos, haberá profesorado de garda garantindo 

que se cumpran as normas de uso. 

 Colocarase sinaléctica (un semáforo na entrada; que se volteará coa cor 

vermella visible para indicar que se está usando e coa verde para indicar que se pode 

usar) para o seu uso. 

 Haberá persoal de limpeza pendente da súa desinfección: 

- Limpeza dos aseos de, cando menos dúas veces ao día, coincidindo co 

momento anterior á baixada e á subida dos recreos, facendo fincapé na 

desinfección das superficies de contacto: pomos das portas, pasamáns 

(nos aseos do alumnado de NEE e nos adaptados ás persoas con 

minusvalía física), billas, pulsadores cisternas, lavabos e inodoros. 

- Habilitarse un rexistro para ter constancia do mesmo. Anexo III 

 

12.- Medidas especiais para os recreos  

  

 Cada grupo clase, tanto de Infantil como de Primaria, son considerados a nivel 

de organización como grupos de convivencia estable. 

 Cada grupo realizará o recreo nun lugar determinado sen interaccionar cos 

demais grupos, nin nos espazos nin nos accesos aos lugares de descanso. E sempre 

estarán vixiados por profesorado estable. 

 Priorizarase a realización nas zonas exteriores do colexio. Por motivos de 

organización e distribución do alumnado usarase o pavillón da parte de atrás. 

 En Infantil, non se permitirá o acceso á zona exterior do patio de columnas, 

para evitar o uso de: areeiro, tobogán… 

 Todas as zonas destinadas a realización dos recreos estarán marcadas no 

chan con sinalización que lembre as distancias de seguridade e acotando os espazos 

para evitar posibles confusións. 

 

12.1.- Horarios e espazos 

 

 Para unha mellor distribución do alumnado organizáronse os recreos en dúas 

quendas diferenciadas, e flexibilizarase o horario de baixada e subida para evitar 

posibles aglomeracións. 

 

 10:50 – 11:20: Ed. Infantil, 1º e 2º Educación Primaria 

 11:45 – 12:15: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria 

 



 Espazos: 

- Alumnado de Ed. Infantil: tres zonas 

o Corredor das aulas de infantil + aula de usos múltiples 

o Patio de columnas 

o Parte exterior e lateral de atrás do colexio 

- Alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria: 

o Pista de buses 

o Pista de abaixo 

- Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria:  

o Pavillón de arriba 

o Parte lateral e de atrás do colexio 

o Pista de buses 

o Pista de abaixo 

 

En función do espazo que cada día vaia utilizar cada grupo, a entrada e saída 

do mesmo será por distintas portas. 

 

12.2.- Profesorado de vixilancia 

  

 O profesorado distribuirase polas distintas zonas. Cada un deles será o 

encargado dun grupo estable de conviencia (clase) 

 

 Ed. Infantil: 12 mestres/as de garda: 

 

 1º, 2º de Educación Primaria: 6 mestres de garda. 

 

 3º, 4º, 5º, 6º de Educación Primaria: 12 mestres de garda. 

 

13.- Medidas específicas para alumnado de Educación Infantil 

 

13.1.- Metodoloxía e uso de baños 

 

 Educación Infantil: 

- Asamblea: non se fará en grupo, senón con cada neno/a sentado/a no seu 

sitio. Poderá saír do seu sitio a/o alumna/o que sexa a/o encargada/o das 

rutinas iniciais: o calendario, pasar lista, o tempo… unha vez realizadas as 

mesmas procederase á desinfección do material usado. 

- Organizaranse accións de carácter lúdico onde o alumndo comece a 

asimilar e interiorizar as normas de hixiene básicas (lavado de mans, 

distancia social, tusir e esbirrar na parte interior do brazo…) 

- O xel hidroalcólico deberá estar fóra do alcance do alumnado e será 

utilizado sempre baixo a supervisión do profesorado. 

- Fomentarase o hábito de lavado de mans con auga e xabrón, para que 

consigan facelo de xeito autónomo e evitar así o uso do xel (composto de 

axentes químicos). 

- O uso dos baños (integrados dentro da aula) farase de xeito individual e 

baixo a supervisión do profesorado. Durante varias veces ao longo da mañá 



(ou cando o profesorado así o requira) procederase á limpeza e 

desinfección do mesmo por parte do persoal de limpeza. 

- Durante o periodo de adaptación o alumnado de tres anos será 

acompañado polo profesorado de apoio. 

 

13.2.- Actividades e merenda: 

 

 Educación Infantil: 

- O xogo nos recantos (recunchos) organizarase de xeito individual, 

garantindo a desinfección dos materiais e o espazo despois do seu uso. 

Evitarase o uso destes espazos por parte do alumnado na medida do 

posible. 

- Antes da merenda, todo o alumnado fará un exhaustivo lavado de mans 

con auga e xabrón para eliminar restos do xel hidoralcólico. 

- Recomendaráselles ás familias que as merendas que envíen sexan fáciles 

de manipular polo propio alumnado, tanto para comer como para 

desenvolver,  para evitar o contacto manual co profesorado. 

- A merenda será de xeito individual, non se poderá compartir. Será en 

grupos colaborativos dun máximo de 5 compoñentes, previamente 

establecidos e en espazos diferenciados. 

- Non se usarán tobogáns, bambáns nin o areeiro. 

- Non se usarán os xoguetes (bicis…) do patio interior. 

 

Educación Primaria: 

- Todas as actividades propostas e xogos no tempo de lecer serán de 

carácter individual. 

- Antes da merenda, todo o alumnado fará un exhaustivo lavado de mans 

con auga e xabrón para eliminar restos do xel hidoralcólico. 

- As merendas non se poderán compartir. 

 

14.- Medidas específicas para alumnado de NEE (Aula Específica) 

 

14.1.- Medidas: 

 

 O uso da máscara será obrigado tanto dentro coma fóra da aula debido á súa 

vulnerabilidade, tanto por parte do alumnado como do profesorado ou persoal coidador 

que interactúe con eles. 

 É recomendable, ademais do uso da máscara, o uso de pantallas protectoras 

por parte do persoal docente e coidador que presta atención a este alumnado. 

 Limitarase a interacción deste alumnado co resto de grupos, podendo formar 

con eles un grupo de convivencia estable. 

 Terán acompañamento en todo momento: nas entradas e saídas, no seu 

traslado polo centro, no recreo, no uso do baño… 

 Fomentarase a hixiene de mans con auga e xabrón. 

 O xel hidroalcólico non poderá estar ao seu alcance, só será usado baixo a 

supervisión do persoal coidador ou profesorado. 



 Terán un aseo de uso exclusivo situado no primeiro andar, preto da súa aula, 

que será desinfectado con frecuencia. 

 As tarefas propostas a este alumnado serán realizables de xeito persoal. 

 Na organización das entradas, recreos e saídas, terán un persoal estable de 

referencia evitando o contacto con máis persoal. 

 As entradas e saídas serán sen entrar en contacto co resto do alumnado e, 

estas medidas aparecen recollidas no apartado de entradas e saídas. 

  

15.- Previsións específicas para o profesorado 

 

15.1.- Medidas para as reunións e uso de espazos comúns 

 

 Manterase en todo momento unha conduta exemplarizante no que a uso de 

máscara e medidas de hixiene e distancia social se refire. 

 Terá á súa disposición panos desbotables, solución desinfectante e xel 

hidroalcohólico para desinfectar a súa mesa, cadeira e material que utilice. 

 Será o responsable de que se cumpran as medidas de hixiene e prevención 

establecidas: uso da distancia social, lavado e desinfección de mans, non permitir a 

saída de máis dun alumno/a á vez ao baño, mantemento da distancia social, saída 

ordenada e respectando as quendas e horarios establecidos… 

 De facer uso dos elementos de uso común da sala de mestres, fotocopiadora, 

ordenadores, impresoras... fará unha hixienización dos mesmos usando solución 

desinfectante e ventilará, sempre que sexa posible, as aulas. 

 Manterá en todo momento a distancia de seguridade. 

 Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de 

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

telemáticos. 

 

 

15.2.- Reunións dos órganos colexiados 

 

 As reunións dos distintos órganos colexiados realizaranse cumprindo as 

normas de protección e de aforo dos locais onde se vaian celebrar. Cando non poidan 

garantirse estas normas, faranse de xeito telemático. 

 As convocatorias dos mesmos, así como as actas levantadas cos acordos de 

dita reunión, serán enviadas a través do correo electrónico; agás nos supostos nos 

que no seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, 

de ser este caso, poderá revisarse e realizar as modificacións oportunas. 

 Nas convocatorias constará a orde do día e a documentación necesaria para a 

celebración de dita reunión. 

 Nas reunións celebradas a distancia, por medios telemáticos, estará garantida 

a identidade dos membros participantes así como as súas manifestacións e, de ser o 

caso, o sentido do seu voto. 

 No caso de haber unha votación, terá carácter de válido o voto emitido na 

propia sesión de videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

 

 

 



16.- Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

16.1.- Formación en educación en saúde 

 

 O Equipo Covid, formarase no curso on-line: Formación Covid-19. 

O profesorado asistirá ás charlas informativas relacionadas coa saúde e coa 

COVID-19 que as autoridades sanitarias organicen, ben dentro do centro educativo de 

forma presencial, ou de xeito telemático. 

 De maneira transversal, incluiranse actividades para fomentar e promover 

hábitos de vida activa e saudable entre o alumnado. 

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

cumprimento e a comprensión das medidas de prevención e hixiene. 

  

16.2.- Difusión das medidas de prevención e protección 

 

As medidas de prevención e hixiene adoptadas no centro serán postas en 

coñecemento de toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado, persoal de 

administración e servizos e familias) a través das canles de comunicación establecidas 

a tal efecto. 

 Para a comprensión destas medidas estableceranse carteis e sinalización no 

centro. 

 

16.3.- Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

 

 A aula virtual do centro está accesible desde a páxina web do centro. 

 Estará dotada de contidos, distribuídos por niveis educativos, tanto se fora 

necesario para unha educación a distancia, como na educación presencial para 

traballar os contidos e fomentar así no alumnado o uso das novas tecnoloxías. 

 No caso dos cursos de 5º e 6º de Educación Primaria, usarase a plataforma 

EVA-Edixgal, tanto para a difusión de contidos como para a comunicación directa co 

alumnado. 

 O profesorado dinamizador e coordinador de ditas plataformas será o 

coordinador TICS, o Xefe de Estudos e un membo do equipo TICS con formación e 

coñecemento do funcionamento das mesmas. 

 O profesorado asistirá aos cursos de formación ofertados (en Platega ou na 

propia aula virtual do centro) para a mellora do funcionamento de ditas plataformas. 

 Durante o mes de setembro, o profesorado inscribirá ao alumnado na aula 
virtual ou no Edixgal e formará ao alumnado no uso da mesma. 
 As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a 

distancia e para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando 

non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo 

doutras opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a 

consellería. O seu uso en primeiro e segundo de Educación Primaria quedará a 

discreción do centro educativo. Habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou 

vídeochamadas para manter contacto coas familias e, de ser posible, fornecer 

contidos educativos para este tipo de alumnado. 

 

 



16.4.- Difusión do plan 

 O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do 

centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser 

consultado por calquera membro da comunidade educativa. 

 Será obxecto de difusión na páxina web do centro e polas canles de 

comunicación establecidas a tal efecto. 

 Para facilitar a comprensión e funcionamento do centro por parte das familias, 

elaborarase unha guía resumo cos aspectos máis importantes. 

 

 


