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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 
NO CURSO 2020-2021” 

 

 

 

1. Datos do centro  

 

Código  Denominación 

    27012012                                   CEIP Frei luís de Granada  

 

Enderezo C.P. 

                                 Praza de Galicia s/n                   27600 

Localidade Concello Provincia 

               Sarria                    Sarria                  Lugo 

Teléfono Correo electrónico 

      982870839                          ceip.freiluis.granada@edu.xunta.es 

Páxina web 
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

 

Membro 1 Mª Angeles Bouza Blanco  Cargo Directora 

Tarefas asignadas 

 Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade 

 Comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educati-
vas 

 Coordinación do equipo Covid  

 Recoller e estudiar as propostas das familias, anpas, Concello, 
persoal no docente  

 Cambios no protocolo se foran precisos e difusión dos mesmos. 

Membro 2 Pilar Meire Vales Cargo Xefa de estudios 

Tarefas asignadas 

 Rexistro de ausencias de persoal e alumnado.   

 Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educati-
vas. 

 Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Educación 
Primaria: entradas, saídas, recreos...   

 Recoller e estudar as propostas dos grupos de Educación Prima-
ria. 

 

Membro 3 María Fé López Rodríguez  Cargo Coordinadora  

Tarefas asignadas 

 Merca, distribución e inventariado do material preventivo. 

 Comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educati-
vas. 

 Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Educación In-
fantil: 
entradas, saídas, recreos...   

 Recoller e estudar as propostas dos grupos de Educación Infantil. 

 
 

Substitutos do Equipo Covid      

Membro 1  Xosé M. Fernández Pardo 

Membro 2  Mª Fé Lobera Testa  

Membro 3 M ª Teresa López López  

 
 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de Sarria Teléfono 982 532111 

Contacto  

 

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

Está situada no segundo andar, á dereita, clase pequena   
 
Este cuarto contará con: 
 
• Dispensador de xel hidroalcohólico. 
 
• Panos desbotables. 
 
• Termómetro. 
 
• Mascarillas quirúrxi-cas. 
 
• Papeleira de pedal. 

  
Anexo I  

 

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

Educación Infantil  

4º EI  18 

5º EI A 18 

5º EI B  18 

6º EI  25 

Educación Primaria   

1º EP A  18 

1º EP B  18 

1º EP C 18 

2º EP A 17 

2º EP B  17 

2º EP C  17 

3º EP A  19 

3º EP B  19 

3º EP C  18 

4º EP A 21 

4º EP B  22 

5º EP A  18 

5º EP B  18 

5º EP C  18 

6º EP A  19 

6º EP B  18 
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6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)   

Persoal docente  35 

Persoal non docente  9 

Persoal de limpeza  2 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

 

Eta-
pa 

Educación Infantil  Nivel 4º EI  Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EI Nivel 5º EI  Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EI Nivel 5º EI  Grupo B 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
19 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EI Nivel 6º EI Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
25 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 1º EP Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 1º EP Grupo B 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 1º EP Grupo C 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 2º EP Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 2º EP Grupo B 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 
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Eta-
pa 

EP Nivel 2º EP Grupo C 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
17 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 3º EP Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 3º EP Grupo B 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
19 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 3º EP Grupo C 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
17 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 4º EP Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
21 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 4º EP Grupo B 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
21 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 5º EP Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
19 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 5º EP Grupo B 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
19 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 5º EP Grupo C 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 6º EP Grupo A 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
19 Nº de profesorado asignado 8 

Eta-
pa 

EP Nivel 6º EP Grupo B 

Aula 
 Nº de alumnado asig-

nado 
18 Nº de profesorado asignado  
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8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas 
que xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do 
centro e grupo) 

Como norma xeral os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar entre si, 
pero deben evitar a interacción con outros grupos. 
Dentro da aula:  

• O alumnado de Educación Primaria empregará a máscara continuamente tanto den-
tro como fóra da aula. O profesorado indicará os momentos nos que pode prescindir 
dela. (Para algunha actividade ou situación concreta).  

• O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras protec-
toras ou outras medidas de seguridade é voluntario.  

• Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto social.  
• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañei-

ros. Debe ter o seu propio material co nome nun estoxo. Non se poderá usar material 
compartido sen previa desinfección.  

• En todas as aulas colocarase un dispensador de xel.  
• En toda las aulas haberá líquido desinfectante e panos de papel.  
• Evitaranse os desprazamentos innecesarios dentro da aula.  
• O alumnado non pode facer ningún tipo de recado polo centro.  
• Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro. 

 
• Cando non se empregue a mascara o alumnado deberá tela gardada nun sobre de 

papel co nome.  
• Non se empregaran os percheiros dos corredores. As chaquetas e mochilas estarán 

na aula ao carón de cada alumno/a.  
• En Educación Primaria non se deixaran os libros nin o material no centro. O alumnado 

deberá traer na mochila o que precise para cada día. 
 
Especialidades.  
O profesorado especialista usará máscara FFP2 proporcionada polo centro. O profesorado 

que o solicite vestirá tamén unha viseira protectora.  
Manteranse as xanelas abertas cando as condicións climatolóxicas o permitan.  
As mestras desinfectarán a mesa, a cadeira e o equipo tecnolóxico de uso comùn empregado 

durante a sesión. 

 
Lingua extranxeira. 
 
A materia de inglés impartirase na aula ordinaria de cada grupo.  
 
Nas sesións de lingua estranxeira, non se repartirá material polo cal cada alumno/a deberá ter 
a man os seus libros de texto de inglés, libreta e material de escritura propios.  
Non se empregará material de uso compartido (tarxetas de conversa, flashcards, pelota, 

xogos, etc) polo que se recorrerá a materiais audiovisuais aportados pola docencia e o propio 

de cada alumno/a 
 
Realizaranse actividades orais de gran grupo pero sen desprazamento.  
No caso de realizar actividades orais en pequeno grupo, os equipos estarán formados polos  
nenos/as  máis próximos, evitando terse que cambiar de sitio. 
 
Música  
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A materia de música impartirase na aula ordinaria de cada grupo.  
 
Aula ordinaria: o seu uso.  

Será aquí onde se desenvolvan de xeito habitual as sesións de música. O alumnado 
non levará máscaras, o manterse no seu grupo de convivencia estable, pero si a 
mestra especialista que empregará preferentemente as Ffp2 e pantalla sempre que 
así o considere necesario para extremar as medidas de hixiene, principalmente na 
etapa de Educación Infantil e nas actividades de práctica vocal. 

 
Cando remate a sesión, a mestra especialista desinfectará tódolos elementos de uso 
común que puidera ter empregado, mesa, cadeira, teclado, rato e mando de canón. Na 
medida do posible ventilará a aula e deixará abertas as xanelas.  

Práctica instrumental:  
 Uso da frauta doce: Será este o instrumento de uso continuado na etapa de Primaria, 

desde 4º ata 6º. De uso persoal e intransferible, deberá estar identificada con nome e 
apelidos tanto no estoxo como na propia frauta. Uso de limpador que nunca será pres-
tado a ningún compañeiro ou compañeira. A práctica instrumental con frauta realizara-
se tentando manter a maior distancia posible dentro do espazo e posicionándose todo 
o alumnado na mesma dirección, de cara á mestra. Ó rematar co seu uso cada alum-
no/a limpará inmediatamente a súa frauta e procederase a desinfección de mans con 
xel hidroalcohólico. Moi importante esta limpeza xa que, a condensación do aire no in-
terior da frauta resulta un foco importante de propagación de virus, polo que se debe 
ser moi concienciudo nesta desinfección. 

 
 Instrumental Orff: todo o alumnado desinfectará as súas mans antes e despois da 

práctica instrumental. Todos aqueles instrumentos de pequena percusión empregados 
polo alumnado serán desinfectados seguidamente ó seu emprego. Na etapa de E.I. 
esta labor será realizada pola mestra especialista. Nos curso de E. Primaria será o 
alumnado o encargado de realizala, cunha solución hixienizante e panos desbotables 
que serán depositados nunha papeleira con tapa, accionada con pedal. 

Danza e movemento:  
Darase prioridade á realización de coreografías sen contacto físico e sen emprego de 
elementos externos. Estas realizaranse sempre na aula de música, onde se eliminarán para 
esta actividade cadeiras ou calquera outro elemento que entorpeza ou reduza o espazo desta 
aula. Como xa se fixo referencia anteriormente, durante a realización destas actividades a 
máscara será de uso obrigatorio para todo o alumnado. 
 
Relixión 
 
Nesta área faise necesario dividir o grupo de convivencia estable.  
Como norma xeral, a mestra de Relixión atenderá ao seu alumnado dentro da aula ordinaria, 
e os mestres de atención educativa impartirán a materia na aula da primeira planta 
fondo,numero ............  
 Excepcións: 
 

• Grupo de EI 3 anos: Relixión e atención educativa na aula ordinaria, segundo sexa   o 
número de alumnado  máis numeroso. 

• Grupos de 4 anos, B: Relixión na súa aula ordinaria. Atención educativa na aula do 
medio no edificio de EI.  

• Grupo de 4 anos, A: Relixión na súa clase ordinaria.   
• Grupos de 2º e 3º: Na súa clase ordinaria. Atención educativa na aula do segundomei-

ro andar fondo, os de 3º no fondo do pasillo do 2º andar ala esquerda.    
O alumnado deberá manter distancia de seguridade dentro da aula evitando a interacción do 



 

 

 

 

Páxina 10 de 45  

alumnado dos diferentes grupos. 
A desinfección levarase a cabo como na aula ordinaria.   

 
 
 

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomato-
loxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comuni-
cación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias) 

Correo electrónico: ceip.freiluis.granada@edu.xunta.es  
Teléfono: 982 87 08 39 

 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alum-
nado) 

As ausencias tanto de persoal como de alumnado serán rexistradas de xeito similar aos 
cursos anteriores. A maiores existirá un procedemento específico para rexistrar as ausencias 
por sintomatoloxía compatible co Covid. (Estas ausencias serán rexistradas nos dous 
rexistros.)(Terán a consideración de faltas xustificadas)  
Este rexistro será realizado pola encargada a tal fin do equipo Covid. Os titores/as deben 
informar desas ausencias ao Equipo Covid a maior brevidade posible. 
 

ANEXO II: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
 

ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE 
PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBILIDADE 
 

 

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

Un membro do equipo Covid será o encargado da comunicación das incidencias as 
autoridades sanitarias e educativas. 
Empregarase a canle informática implantada pola Consellería de Educación.  

 
 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito 
individual ou croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e 
identificación da posición do profesorado) 

mailto:ceip.freiluis.granada@edu.xunta.es
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non 
permita as distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a 
grupos) 

Para impartir a materia de Relixión/Valores  nos grupos desdobrados: 
 
 Relixión impartirase na aula ordinaria e Valores:  

 EI, na aula do medio do pavillón infantil. 

 EP, na 2ª planta, á dereita, no fondo..................  

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 
cuestionario de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e 
AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario 
avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura 
no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non 
universitario de Galicia para o curso 2020-2021) 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DE ESPAZOS DE PT E AL.  
Como norma xeral os mestres/as de PT é AL recollerán os alumnos na súa aula e 
acompañaraos ata a aula de PT ou AL. 
Antes de entrar na aula debemos desinfectar as mans con xel hidroalcohólico.  
A hora de formar os grupos de alumnos que recibiran apoio, estes deberán pertencer a 
mesma aula, non se poden formar grupos de alumnos de diferentes aulas.  
No caso de alumnado de EP será obrigatoria o uso de máscara, salvo naqueles momentos 
nos que o profesorado indique que se pode prescidir dela. A maiores nas sesións de AL, o 
alumnado (tanto de EI como de EP)deberá empregar pantalla protectora......................... 
Nas aulas, na mesa de traballo grupal instalaranse.  
Os alumnos deberán traer o seu propio material (un estoxo+ libreta de traballo..) 
Nas sesións de AL, o alumnado debera empregar mascara.   
O finalizar a sesión desinfectarase os materiais comúns empregados (mesas,cadeiras, 
xogos...), e desinfectaran as mans o saír.  
Entre sesión e sesión ventilaranse as aulas. 
No caso de suspensión temporal da actividade presencial, as sesións co alumnado 
continuaranse a través da aula virtual e se é preciso a través da plataforma dixital da Xunta de 
Galicia Cisco Webex..................... 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
Este espazo será empregado para o traballo persoal do xefe do departamento de orientación.  
As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito presencial cando 
sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa. 
Como máximo neste espazo poderán estar dúas persoas. 
Cando sexa preciso atender a máis de unha persoa simultaneamente haberá que buscar otro 
espazo. 
Deben manterse as xanela abertas o maior tempo posible.  
No caso de suspensión temporal da actividade presencial, o departamento de orientación 
deberá continuar coa súa actividade de xeito telemático. 
 
 

 

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

 Nas reunións de titorías e nas comunicación por outros motivos coas familias priorizarase a 
comunicación por teléfono ou videochamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes 
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documentos. Non se contemplan casos excepcionais que requiran neste momento a titoría 
presencial. 
 

 

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

Tódolos avisos e novidades serán publicados na páxina web do centro. 
Os avisos e informacións dirixidos as familias serán enviados a través das aplicacións de 
mensaxería: abalar.  
As informacións a outros colectivos faranse a través do teléfono e correo electrónico. 
Só se atenderá presencialmente cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita 
previa. 
 

 

17. Uso da máscara no centro 

Será obrigatorio o seu uso tanto dentro como fora do grupo de convivencia estable para 
todos os maiores de 6 anos. O alumnado só poderá prescindir dela por indicación do 
profesorado para a realización dalgunha actividade ou nunha situación puntual.  
O profesorado empregará en todo momento a máscara e só poderá prescindir dela en 
momentos concretos, cando impida a realización do seu traballo, como poden ser as sesións 
de AL. 
 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O presente plan será publicado na páxina web do colexio.  
Avisarase á comunidade educativa da súa publicación a través dos canais habituais 
(abalar, web...)  
Enviarase o protocolo a través do correo electrónico a todo o persoal do centro, o/a  
presidente/a da ANPA, e aos representantes das familias e do Concello no Consello Escolar.  

 
 
 
 
 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

Persoal de limpeza. (Concello) 
Mañá 

 Limpeza dos espazos comúns despois do seu uso : multiusos (madruga), biblioteca,    
 Limpeza de aseos 

 Limpeza de pasamáns, pomos,... 
 Fárase dúas veces pola mañá, antes do tempo de lecer e despois do tempo de lecer. Tamén 
na aula correspondente a 1º EP A, despois da finalización da actividade lectiva, debido a ne-
cesidade desta aula para o  uso  do servizo de conciliación.  
 



 

 

 

 

Páxina 14 de 45  

Tarde 

 Limpeza e desinfección das aulas e zonas de uso común  

 Limpeza e desinfección dos despachos. 

 Limpeza e desinfección da sala de mestres. 

 Limpeza de aseos 
  
Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo 
de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva 
teña abandonado o centro educativo.  
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 
 
O persoal de limpeza será o encargado de repoñer xabón e panos desbotables nos aseos e 
xel hidroalcohólico nos dispensadores de parede. Vixiara que haxa existencias suficientes no 
centro e avisará ao membro do equipo covid encargada das compras cando se estean 
esgotando.  
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 
recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 
 

  
 

 
 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza 
e da alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis 
persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—
) (non incluír datos de carácter persoal) 

De 10.30 a 12.30 todos os días e a hora da saída tamén.  

 

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

O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a realización destas 
tarefas. 
Este material será suministrado pola empresa que ten adxudicada a limpeza do centro.  
 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza dos aseos. 
 
ANEXO IV: REXISTRO DE LIMPEZA  
 

 

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

Sempre que as condicións climátolóxicas o permitan as xanelas permaneceran abertas.  
O profesorado deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na aula: EF, 
tempo de lecer , ao remate da xornada.  
En cada aula existirá un modelo de checklist para rexistrar as ventilacións de cada unha 
das aulas.  
 

ANEXO V: Rexistro/Check list de ventilación de cada aula  
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24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En todos as aulas  do centro haberá unha papeleira con tapa e pedal para desbotar 
elementos de hixiene persoal: máscaras, panos... 

 
 

Id. Material de protección 

 

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

A persoa que exerce a secretaría do centro será a encargada de rexistrar e inventariar o 
material. 
O material de protección non desbotable, (mamparas, dosificadores, ....) será inventariado no 
Xade.  
O resto do material de protección (mascarillas, xel, líquido desinfectante...) será 
rexistrado e inventariado nun cadro Excel. 
 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

A secretaria do centro será a persoa encargada das compras de material protección que se 
precisen. Solicitaranse varios presupostos e despois do seu estudo por parte dos membros 
do equipo Covid xestionarase a compra. 
 

 

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

 Almacenamento Reposición Entrega  

Xel  
Dispensadores 
de   

hidroalcoholico  parede: Persoal   

 

Cuarto de 
material de 
limpeza de limpeza.   

  Dispensadores   
  portátiles:   
  profesorado.   
     

Xabón 
Baño 
profesorado Persoal de   

  
Limpeza/ 
Profesorado   

Panos 

Cuarto de 
material de 
limpeza Persoal de   

desbotables  
Limpeza/ 
Profesorado   

     

Líquido 
Cuarto de 
material Dispensadores   
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desinfectante  portatiles:   
  profesorado.   

Mascarillas Secretaría  Equipo Covid. Mensual 
Duración 4 
horas. 

quirúrxicas     
Mascarillas Ffp2 Secretaría  Equipo Covid. Mensual Duración 40 

    horas. 

Pantallas Dirección Equipo Covid.   

Luvas 

Cuarto de 
material de 
limpeza Autoservizo   

 
O reparto de material de protección realizarase o primeiro martes de cada mes, pola tarde. O 
receptor do material deberá asinará un documento no que acredite a súa recepción e se 
comprometa a empregalo en actividades propias do centro.  
O xel hidroalcohólico, líquido desinfectante, xabón e panos desbotables estará a disposición 
dos usuarios do comedor, plan Madruga e actividades extraescolares. A Anpa do Centro 
deberá contribuir a adquisición destes productos en función do número de usuarios destes 
servizos.  
 
 

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das 
consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

• O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto en-

quisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes 

son compatibles cunha 
infección por SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica 
que se des-cribe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

 
• Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal 

non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu cen-
tro de saúde de referencia e a algunha das persoas membros do equipo COVID. Como 
criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto 
co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facul-
tativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnós-
tico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran. 

 
• Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) 

realizarán unha un auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se 
estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clíni-
coepidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse antes da chegada 
ao centro. 

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

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de 
saúde de referencia do alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesa-
ria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou tito-
res/as legais. 
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• Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alum-
nado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata 
que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa fa-
milia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

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

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento 
por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 
estreito con algunha per-soa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

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

a desen-volver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un 

protocolo de ac-tuación previsto con antelación: levarase a un espazo separado de 

uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas 

como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de 

afectar a alumnado. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de 

referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instru-

cións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chama-

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

traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata 

que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 
 

• No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 
educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coor-
dinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de 
Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle informática sinalada no 
punto 2). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos 
que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Cen-
tral de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encar-gará da vixilancia evolutiva das 
persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos es-
treitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o 
período que sinale a xefatura de sanidade. 

 
• 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 solicitude dun test 
diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a va-
loración polo médico de atención primaria. 

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

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada 
unha parte do centro 
educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma 
habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho. 

 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educa-
tiva (deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias 
á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír 
nome) 

Os responsables serán os membros do Equipo Covid: 
Directora 
Xefa de Estudos 
Secretaría  
Coordinador do equipo Covid19 
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No caso de ausencia ou imposibilidade destes serán os membros suplentes do Equipo Covid.  

 
 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

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

• O risco do persoal docente e non docente é considerado como similar ao risco comuni-
tario e clasificase, polo tanto como nivel de risco, (NR1). 

 
• De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os tra-

balladores vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, 

incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal cró-

nica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática 

crónica severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos5 ) rea-

lizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, 

e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. 
 

• O simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías indicadas non 
determina a súa consideración de traballador/a como especialmente sensible 

 
• Cando algún/algunha empregado/a público considere necesaria a avaliación da súa 

saúde en relación a COVID-19, actuarase como a continuación se indica. 
 

O A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, 
deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os 
seus servizos, na que exprese que concorren as causas para considerar o/a 
traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal 
sensible (anexo deste protocolo). 

 
O A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que 

se indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e de-
terminación das medidas de protección existentes. 

 
O A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes 

unha relación das peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e 
do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefa-
tura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial onde radique 
o dito centro de traballo. 

 
O A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará me-

diante correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da 
súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do posto de 
traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa análise da devandita 
documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de traba-
llo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe. 

O A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe 
preventivo adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de 
Riscos laborais da Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do 
servizo sanitario preventivo contratado. A actuación do servizo sanitario non 
suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a nin do facultati-
vo e realizarase a través da análise da documen-tación que aquel/a lle ache-
gue. Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación 
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requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso 
contrario, entenderase que desiste da súa petición. 

 
O Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a 

obriga de acudir presencialmente ao centro. 
 

O No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer 
algunha das seguintes medidas: a) Establecer que non concorre especial sen-
sibilidade no/na traballador/a e que haberá que seguir mantendo as medidas 
de prevención establecidas no presente protocolo e que polo tanto pode reali-
zar a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexo II. 
b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na 
saúde da persoa traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no 
que se lle indiquen ao responsable da dirección do centro as medidas de pre-
vención, adaptación e protección que se deban adoptar. Estas medidas pode-
rán consistir na adaptación do posto de traballo, dotación dunha protección 
ade-cuada que evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas 
de risco, tendo en conta as pautas incluídas no anexo II. 

 
c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as 
medidas do punto anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a 
imposibilidade de adaptación do posto de traballo e a imposibilidade de aplicar 
unha protección adecuada que evite o contaxio ou recolocación a outras 
funcións exentas de risco e, polo tanto, consi-derarase ao/a traballador/a como 
especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da 
incapacidade laboral. 

 

 
 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con 
horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o 
centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de 
entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non 
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran 
como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

O obxectivo desta proposta é evitar as aglomeracións tanto nas entradas como nas saídas.  
O funcionamento depende no cumprimento estricto das normas e dos horarios tanto do 
persoal como das familas.  
Para evitar un número innecesario de persoas cada alumno ou alumna só debe vir 
acompañado por un adulto e si é posible un adulto podería acompañar a varios alumnos ou 
alumnas.  
É moi importante que nin familias nin profesorado se entreteñan nas entradas ou saídas dan-
do avisos, recados... Para iso haberá que empregar a axenda, o teléfono, a aula virtual, o 
correo electrónico... 
 
ENTRADA 
O acceso ao recinto escolar farase a través do cancela principal.  
O conserxe será o encargado de abrila (ás 8:35) e de pechalo unha vez que rematen de 
entrar.(9:00)  
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O alumnado maior de 6 anos deberá acceder con mascara. 
Só poden acceder os acompañantes do alumnado de EI, 3 anos e 4 anos B. 
 
 
Os mestres e mestras estarán na cancela e repartidas tamén polo vestíbulo.  
Os alumnos entrarán tanto os de EI como de EP e a medida que vaian chegando, se 
separarán seguindo as distancias de seguridade. 
 O alumnado   entrará pola porta A . Entraran en fila detrás do seu titor ou titora. 
A orde de entrada será a seguinte: 
   medida que vaian entrando  limparan as mans con hidroxel. 
Para axilizar a entrada o mestre/mestra poderá levar un dispensador portátil e aplicarllo 
nas mans.  
Alumnado transportado  
O alumnado que ven en transporte de Educación Primaria tras baixar do autobús acude á súa 
zona de espera.  
O alumnado de Educación Infantil que ven no autobús será recollido polo  profesorado de 
garda  na cancela traseira . Entrarán no centro e no pavillon(no caso de 4º de E.i e 5ºA e 
agardaran no vestíbulo de ambolos dos edificios  van subindo para as aulas.. Estes alumnos 
deberán entrar na aula antes de que empecen a entrar os demais grupos no centro(no caso 
de 6º de E.I) Encargarase   titores ou  especialistas/garda.  
Alumnado Servicio de Conciliación.  
O alumnado de Educación Primaria que acude ao Plan Madruga espera a que entren os 
grupos e logo accede a súa aula.  
SAÍDA 
Cada grupo saíra pola  porta  B. 
O alumnado de Educación Infantil sairá as 13:45 horas e o de Educación Primaria a mesma 
hora 13:45horas. 
As familias de educación infantil poden acceder ao recinto, as de EP non. 
Ás 13:45 cada mestre/a estará na porta da súa aula co alumnado preparado para saír en fila. 
Non sairá ningún grupo ata que acabe de saír o grupo anterior.  
Deberá acompañalos ata a zona de espera no caso de Educación Infantil. No caso de 
Educación Primaria ata a cencela, e vixiar que non queden ningún alumno por recoller. O 
mestre encargado será o que este impartindo clase nese grupo.  
Antes de saír todo o alumnado debe limpar as mans con hidroxel. 
O alumnado maior de 6 anos deberá saír coa máscara.  
Para axilizar as saídas o grupo que sae en primeiro lugar por cada saída pode estar xa en fila 
cerca da porta pero sen saír ao exterior.  
A orde de saída será a mesma ca de entrada.  
O alumnado 6º de E.i pode saír un pouco antes xunto co mestre á zona de espera para non 
entorpecer a saída dos seguintes grupos. Pero as familias deben ceder o paso ao alumnado 
de 6º de E.i. É dicir poden marcharse antes da saída deste alumnado pero unha vez que 
empecen a saír deben esperar a que saían todos e que estean colocados na súa zona de 
espera. 
Alumnado transportado. 
Os mestres  correspondentes ao seu turno recollerán ao alumnado na cancela traseira onde 
tamén está a directora do centro .  
 
Alumnado comedor. 
O alumnado de EI que acude ao comedor será recollido pola coidadora ou mestre encargado 
as 13:15.  
O alumnado de EP que acude ao comedor será recollido polo mestre encargado a tal fin as 
13.45h. 
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Anexo VI: Entradas e saídas. Circulación nos pasillos.  

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das 
portas de entradas e saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, 
núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre 
unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles 
poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías 
anexos ao protocolo—) 

As portas de entrada e saída aparecen recollidas no punto anterior.  
Nos corredores estableceranse os sentidos de dirección en ambas marxes do corredor de 
forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando a distancia de 
seguridade. Sinalizarase mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto no chan como nos 
paramentos. 
 
 
 

 

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no 
centro, coa premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa 
súa colocación) 

Colocarase cartelería informativa en tódalas entradas, corredores, escaleiras e zonas de 
recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 
e medidas de hixiene social e individual. Ademáis da cartelería oficial enviada pola 
consellería colocarase cartelería de elaboración propia.  
Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.  
Identifícanse todas as portas do centro e colocarase en cada unha un cartel co alumnado 
que debe acceder por cada unha das entradas.  
As zonas de recreo e espera de cada un dos grupos de convivencia estable estarán 
delimitadas con postes e cadeas de plástico de cores.  
A colocación destes postes e cadeas correrá a cargo do persoal de mantemento do centro. 
 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

transportado Ver punto 31 

 

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

Entradas:  
Educación Infantil: o alumnado estará acompañado por o adulto que o acompaña ata o 
momento da entrada, cando serán recollidos pola seus titores ou mestres especialistas.  
Transporte Educación Infantil: 2 persoas + dirección  
Madruga: Recollen monitores do servizo. 
Saída:  
Grupos de convivencia: saen co titor ou mestre especialista que esté impartindo clase 
neses grupo.  
Transporte: coidadores + dirección  
Comedor: as  coidadoras recollen  oalumnado de EI e lévao ao comedor. 
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Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación 
co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as 
medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o 
concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

O acceso do alumnado ao Servizo de Conciliación será similar ao realizado en cursos 
anteriores. 
Accederan ao centro pola porta principal.  
So poderán acceder ao recinto escolar os acompañantes do alumnado de Educación 
Infantil, que deixaran aos seus fillos na porta A sen acceder as instalacións.  
A empresa que realiza o servizo deberá presentar o seu protocolo que en todo caso 
deberá ter en conta: 

• O alumnado maior de 6 anos deberá levar máscara.  
• O alumnado deberá limpar as mans con hidroxel á entrada e a saída.  
• Lembrarase ao alumnado os protocolos de hixiene e contacto social.  
• Deberá manter os grupos estables de convivencia do centro, diferenciando zonas pa-

ra cada un deles, (as mesmas que se empreguen para o comedor). Entre cada grupo 
deberá existir a ma-ior distancia posible. 

• Non se compartiran materiais de ningún tipo.  
• Empregaran os aseos das aulas. Os encargados do plan vixiaran o fluxo aos aseos.   
• O persoal do plan madruga debe deixar todo recollido para facilitar as tarefas de lim-

peza e desinfección. 
• Rematado o servizo o persoal de limpeza realizará a limpeza e desinfección do espazo 

empregado.  
 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 
comedor (previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada 
lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador 
do servizo) 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro 
educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está condicionada á 
aprobación dun protocolo que se integrará como anexo a este plan.  
En dito protocolo recolleranse as medidas de prevención e protección fronte ao COVID e 
determinará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. 
ANPA: Pendente de decidir si oferta este servizo. 
 

 

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

As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en 
todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. Cando se realice 
algunha xuntanza presencial, unha vez rematada, farase unha limpeza e desinfección do 
espazo empregado.  
Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. Cando se 
celebren de xeito presencial, os asistentes deberán levar máscara e manter a distancia de 
seguridade, así como empregar xel ao entrar no centro.  
Evitarase o uso de obxectos compartidos (bolígrafos, documentos…) 
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39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Nas reunións de titorías e nas comunicación por outros motivos coas familias priorizarase a 
comunicación por teléfono ou videochamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes 
documentos. Non se contemplan casos excepcionais que requiran neste momento a titoría 
presencial 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Salvo cambios e melloras na situación epidemiolóxica este curso non se realizarán 
actividades e celebracións que supoña a asistencia dunha gran cantidade de xente.  
Estas celebracións faranse dun xeito diferente, e serán os distintos equipos do centro os 
que fagan as propostas para a súa organización. 
 

 
 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro edu-
cativo, establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o 
caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

O transporte escolar realizará a súa parada no centro no mesmo lugar que en cursos 
anteriores. 
Chegada ao centro. 
O alumnado de Educación Infantil será recollido por persoal do centro e acompañado ao 
seu lugar de espera dentro do edificio.  
O alumnado de Educación Primaria transportado esperará na zona de espera do seu 
grupo de convivencia dentro do recinto escolar.  
Saída do centro. 
O alumnado tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria será recollido na aula 
por persoal do centro e será acompañado ata a zona de espera do autobús no patio escolar. 
Faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos/as. 
O alumnado maior de 6 anos deberá levar máscara. 
Priorización do alumnado para o uso do transporte. 
Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan 
suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a 
todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).  
No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o 

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

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

en condicións de seguridade. 

  

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 
(establecemento de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares 
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ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro) 

O alumnado usuario do comedor estará separado por 1,5 metros de distancia, ou 1 metro 
sempre que non estean encarados.  
Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que 
se manteña a continuidade do grupo de pertenza.  
 O servizo de comedor deberá ter isto previsto para ter o número de coidadores axeitado. Ao 

rematar a comida, o alumnado deberá permanecer no seu sitio ata que sexa recollido.  
No caso de saír ao patio deberán facelo mantendo a continuidade do grupo de convivencia. 
Para lavar as mans empregarase o lavabo do comedor.  
O uso dos aseos deberá ser vixiado polos coidadores do comedor, limitando o seu uso a un 
usuario de cada vez.  
 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración 
que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter 
persoal) 

9 colaboradores máis a directora e unha encargada de comedor.  
 
 
 

 

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

5 persoas de cociña. Limpiarán os diferentes espazos antes do segundo turno.  
 
 
 
 

 
 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan 
precisas noutros espazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, 
debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro 
espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

Debido ás circunstancias especiais que temas no centro non se utilizará o espazo adicado as 
aulas TIC.  

 

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

O CEIP Frei Luis de Granada non conta cun ximnasio para desenvolver as clases de 
Educación Física e por iso emprega a sala de mestres e o espazo utilizado como aparcadoiro 
do centro. Procede pois establecer un protocolo para o acceso e uso do mesmo.  
En primeiro lugar o alumnado esperará sentado na súa aula á chegada do mestre de EF, 
cando este chegue e así o indique colocaranse as máscaras, dado que haberá 
desprazamento polas zonas comúns, e formará unha ringleira gardando a distancia de 
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seguridade, ao fronte da mesma irá o mestre e dirixiranse de forma ordenada cara á saída 
establecida para o seu nivel no plan de entradas e saídas no protocolo do centro. Ao chegar 
ao aparcadoiro/sala de mestres será o mestre quen abra a porta e cada alumno ou alumna irá 
entrando, a medida que vaian entrando deberán lavar as mans con xel hidroalcohólico que 
haberá na mesa de entrada, por último dirixiranse ás bancadas e sentaranse no lugar 
sinalado (haberá unhas marcas cos postos onde sentarse) onde poderán quitarse a máscara 
e gardala nun sobre identificado co seu nome e esperarán a que o mestre realice a proposta 
de actividades para a sesión.  
As actividades a desenvolver nas clases de ef serán primordialmente individuais tentado 
manter a distancia de seguridade de 1,5 m.  
No caso de actividades nas que se empregue material de educación física este será de uso 
individual (raquetas, pelotas, cordas...) e ao rematar a actividade cada alumno ou alumna 
deberá proceder a súa desinfección.   
Unha vez rematada a sesión volverase a realizar unha ringleira e o alumnado volverá a colo-
carse a máscara e procederá a desinfectar as mans coa solución anteriormente sinalada O 
mestre unha vez máis ocupará a cabeceira da ringleira e volverase a aula ordinaria polas zo-
nas determinadas no plan, unha vez alí ocuparán os seus postos, intre no que poderán quitar-
se as mascaras e volvelas gardar para un uso posterior 

 

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

Como norma xeral evitaranse os cambios de aula. 
Cando sexa preciso realizalos seguiranse as seguintes indicacións. 

• Antes de sair da súa aula limparan as mans con hidroxel.  
• O alumnado desprazarase a ese espazo en ringleira polo corredor seguindo as fre-

chas do chan e tras o seu profesor ou profesora tanto a ida como a volta.  
• Cada alumno ou alumna ocupará o lugar que lle indique o profesor ou profesora.  
• Ao remate da actividade o mestre deixará as xanelas abertas.  
• Antes de saír limparan as mans con hidroxel. 

    

 

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

BIBLIOTECA (aula nº   , situada no primeiro andar, a esquerda  
        No curso 2019/20 o centro sufriu un traslado do alumnadao par a zona de             
E.Fogar, debido aos problemas de estabilidade da estructura.A biblioteca es´ta situada na 
parte afectada e onde se farán obras neste curso, polo que nos dispoñemos dun espazo pata 
tal na e.Fogar, pois se precisan todos os espazos. 

 
Debido a esta situación na biblioteca do centor NON podemos seguir o protocolo de 
adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 
neste curso. 
 
Este curso o alumnado non poderá ser usuario da biblioteca,tampouco aceder ao ser-
vizo de préstamo durante o tempo de lecer nin facer actividades doutro tipo na hora 
destinada a cada titoría semanalmente, pero seguirá a foncionar, debido a importancia 
no proceso de ensino e aprendizaxe. 
 
Soamente poderán aceder a estes espazos o profesorado,pra esta tarefa dispoñen 
dunha caixa de madeira , decorada en cursos anteriores para tal fin e que serviá para 
o seguinte. 
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-O profesorado irá aos espazos onde se atopan as estanterías cos diferentes tipos de 
fondos, e recollan o necesario para levar a aula. 
-unha vez que rematen de usar eses libros nas aulas levaranos a biblioteca, e deixa-
ranos nunhas caixas señalizadas para permanecer en carentena 24 horas.Será nece-
sario que teñan unha etiqueta coa data na que se depositaron os libros. 
-Será o equipo de Dinamización de biblioteca o encargado de devolver ao seu sitio co-
rrespondente os libros. 
-É importante sinalar non utilizar o material existente nos caixóns(lapis, gomas,tesoiras 

 

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con 
carácter exclusivo en atención á realidade do centro) 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. 
Marcarase o espazo inutilizado.  
O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  
Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando 
o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.  
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado non 
poderán usar os aseos .  
No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao 
alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas.  
O persoal coidador cando teña que cambiar de roupa a algún alumno ou alumna empregara o 
aseo que este alumno ou alumna empregue habitualmente.  
 
 

 
 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o 
caso incluso as divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase 
minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas previsións 
propias para os grupos estables de convivencia) 

O período de lecer iniciarase as 10:40 e rematará as 11:25 (en dous turnos). 
Cada grupo estable de convivencia terá unha zona asignada no exterior. 
Sairan ao patio en ringleira tras o seu titor ou titra ou mestre especialista   
Os mestres ou  titor ou titora antes de permitir que saia o seu alumnado vixiará que no 
corredor no haxa algún grupo desprazándose, nese caso debe esperar a que remate de pasar 
antes de deixar sair aos seus alumnos. O titor ou titora ou especialista  acompañará ao seu 
grupo ata a zona do patio que lle corresponde independientemente de que lle corresponda 
vixianza de patio ou non.  
Estableceranse quendas de vixianza no patio entre mestres de grupos que estean próximos.  
Os días de chuvia non se sairá ao patio. O recreo farase dentro da aula ordinaria ou nos 
espazos interiores do 1º e 2º andar  baixo a vixianza dos mestres. O profesorado especialista 
botará unha man nestes casos.  
A saída ao recreo farase polas mesmas portas polas que acceden pola mañá para evitar 
complicacións. O alumnado de 4 e 5 anos deberán saír antes das  ou esperar a que saían o 
resto dos grupos que empregan a porta de saida.   
Deben saír en fila detrás do mestre. 
As zonas de paso serán as delimitadas polas beirarrúas.  
Debe procurarse que o alumnado acuda ao aseo antes de saír ao patio para evitar o maior 
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número de desprazamentos. 
Haberá profesorado de garda nos accesos ao centro e preto dos aseos. 
Para regresar a aula farano en fila seguindo un orde de entrada. 
 
Plano  
 

 

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación 
do profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de con-
vivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

Recreos  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros 
cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de 
baños que estean situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo 
en recantos e de uso do material de aula) 

Como norma xeral, e respectando os grupos estables de convivencia defendidos no 

protocolo, poderá situarse ao alumnado en pequenos grupos da aula, tendo en conta as 

indicacións que a continuación se detallan relativas ao material compartido, procurar na 

medida do posible que se manteña unha distancia mínima de 1 metro. Con esta medida o que 

se pretende e procurar que non se perda de todo a metodo-loxía activa e colaborativa que tan 

necesaria é en Educación Infantil, xa que é a que máis beneficios ten  
á hora de favorecer o desenvolvemento integral do alumnado e a contribución aos obxectivos 
de carácter social incluídos no decreto do currículo.  
Momentos de desinfección de mans: unha parte importante da xornada estará marcada pola 

implantación da rutina de desinfección de mans (con xel hidroalcohólico ou auga e xabón), 

establecendo como míni-mos os seguintes momentos: antes de entrar na escola, antes da 

merenda, despois da merenda, antes de ir ao patio, ao voltar do patio, antes de rematar a 

xornada lectiva. Ademáis será recomedable facelo tamén antes de entrar un especialista na 

aula e tamén antes de abandonar este a aula, levando a cabo a primeira desinfección a titora 

e a segunda o/a especialista que acuda á aula. 

Rutinas de entrada: entrarán respectando o establecido para o centro e acudirán da casa co 
mandilón xa posto. Os abrigos colocaranse nas cadeiras, xa que non se poderán empregar 
os percheiros dos corre-dores.  
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Asamblea: a asamblea realizarase respectando as rutinas habituais (de calendario, pasar 

lista, climato-loxía, pequeno coloquio…) e engadindo a estas as de lembrar as normas de 

hixiene e de de distancia social (empregando para elas: cancións, xogos motrices que non 

impliquen desprazamentos, contos…), facendo un especial fincapé naquelas que máis 

repercusión teñan nas actividades a realizar ao longo da xornada lectiva do propio día. Ditas 

actividades realizaranse na súa maioría de xeito dixitalizado empre-gando a PDI con 

documentos editables co punteiro, progamas como por exemplo Genially, Power Point… 

Dado que para este tipo de actividades é preciso empregar o punteiro, será preciso 

desinfectalo entre neno e neno no caso de que o empregue algún neno ou nena ademáis do 

encargado ou encargada.  
Actividades en gran grupo: nas actividades que realizamos nas aula de Educación Infantil, 
aínda que se procurará que sexan as mínimas, algunhas actividades implican o traballo en 
gran grupo, tales como a asamblea ou obradoiros. A asamblea rexirase polo indicado no 
punto anterior, e partindo da premisa de que dentro do posible serán as mínimas este tipo de 
actividades, os obradoiros que sexa preciso realizar para responder as demandas do 
currículo o do proceso de crecemento do alumnado, realizaranse res-petando a distancia 
social de 1 metro e coidando aspectos de desinfección do material a compartir entre alumno 
e alumno, primando sempre que sexa posible o emprego de material incluido no 
estoxo/tupper individual. Para os obradoiros, especificar que serán os mínimos necesarios e 
aínda que sexa unha ac-tividade común para todo o alumnado, traballarán en pequenos 
grupos, respectando os grupos de traballo establecidos.  
Actividades en pequeno grupo: as actividades en pequeno grupo deberán realizarse cos 
grupos de traballo establecidos no plantexamento inicial da aula (os cambios de grupo do 
alumnado deberán estar debidamente xustificados e será a última opción, esgotando antes 
outras como a redistribución do alumnado dentro do propio grupo. Nestas actividades 
inclúense os recantos, que tamén sufrirán modificacións importantes. Entre elas está a de 
eliminar o recanto do xogo simbólico como tal, pero será preciso ter na aula algúns materiais 
aos que o alumnado soamente poderá dispoñer se a titora llo facilita. Empregaranse 
individualmente e será preciso establecer un calendario que asegure que todo o alumnado o 
emprega nalgún momento ao longo da xornada, deixando pasar un período de corentena de 
48 horas do material. Este recuncho combinaranse con outros que tamén estarán presentes 
na aula:  
- o recanto dos xogos de lóxico-matemática: puzles empregados individualmente ou outros 
materiais empregados do mesmo xeito; non se poderán empregar xogos de mesa de uso 
compartido). Tempo de corentena: 48 horas sen desinfectar.  
- o recanto da biblioteca: a dotación de libros será o dobre que o número de nenos do que se 

compón o grupos de traballo máis numeroso, xa que cada neno poderá empregar un libro 

sen compartilo, e é pre-ciso asegurar que o poidan cambiar se non lles gusta alomenos unha 

vez cada un, pero sen retomar o propio día o que empregou xa antes un compañeiro ou 

compañeira, e respectar as 24 horas de corentena entre cada emprego que se establecen de 

xeito xeral para as bibliotecas; soamente poderán ter un libro cada día, por iso na dotación é 

preciso ter en conta o número de nenos de cada subgrupo dentro da aula.  
- outros recantos valorados como necesarios en función do grupo e das necesidades do 
mesmo, respec-tando a corentena de 48 horas para material compartido.  

En cada un destes recantos incluirase unha folla de rexistro na que figure a última hora 
de uso do material para levar control do tempo de corentena de cada material, similar a 
que se amosa a continuación, podendo engadir nela a titora datos relativos a que grupo 
acudiu para temas de control. Estas follas estarán plastificadas para poder borrar e escribir 
novamente cun rotulador velleda sen ter que repoñela ao longo do curso, salvo por temas 
de deterioro da mesma: 

 
ANEXO VI: TABLA DE REXISTRO DE USO DE MATERIAL NAS AULAS  
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Para o funcionamento correcto destes recantos será preciso asegurar a dotación 
suficiente dos recantos para que xurdan o menor número posible de conflitos, quedando a 
criterio da titora a posible eliminación dalgúns materiais dos que non hai unha dotación 
suficiente para que ao longo dun período de tempo sensato todo tiveran a posibilidades de 
empregalo. Tamén é recomendable a redución do tempo de traballo nos recantos para evitar 
que se cansen do único material que poden empregar ese día. 
 

Actividades individuais empregando o material que terán no estoxo/tupper 
individual: este tipo de actividades cobrarán un peso importante no curso 2020/21, e 
debemos telo moi en conta á hora de programar. Para gardar dito material nas gabetas de 
almacenaxe acudirán de xeito ordenado para evitar aglomeracións neste espazo, e se a 
disposición da aula e mobles o permiten, colocaranse en espazos contrapostos. Nestas 
actividades o alumnado traballará empregando material propio que non poderá compartir cos 
compañeiros ou compañeiras. O estoxo/tupper individual incluirá: 
 

- lapis  
- ceras de cores e/ou rotuladores (adaptados ao nivel madurativo de cada grupo de ida-

de)  
- goma de borrar  
- afialapis (soamente 4 e 5 anos)  
- pegamento 

 
- outros a considerar segundo a idade dos nenos quedando prohibido incluír elemen-

tos como tesoiras e punzóns. 
 

O estoxo deberá estar rotulado coa foto e/ou nome do neno ou nena, así como todos 
os elementos incluídos nel que sexa posible. Os primeiros días de clase enviarase ás familias 
para que rotulen os materiais incluídos no estoxo. O material incluído no estoxo é susceptible 
de ir variando ao longo do curso polas necesidades dos nenos e tamén por reposición, polo 
tanto o estoxo  quedará na clase e se é  na mochila para casa coa finalidade de que as 
familias os volvan a rotular se é preciso ou desinfecten se o consideran. 
 

Ademais cada alumno/a contará tamén cun tupper individual con plastilina e 
algúns moldes (todos eles rotulados co nome do neno ou nena). O tupper quedará na 
escola e enviarase semanalmente para desinfectar. 
 

Actividades individuais empregando material da aula que é preciso compartir por 
non estar incluído no estoxo/tupper: pero hai algúns materiais que non se inclúen no 
estoxo/tupper por motivos de seguridade ou espazo, como son alfombrillas, punzóns, 
tesoiras… cando realicemos unha tarefa na que sexa preciso empregar este tipo de materiais 
serán repartidos polo/a encargado/a e tamén recollidos, desinfectándose as mans despois de 
recollelos. Se non o fai o encargado a responsable desta tarefa será a titora. Dito material 
tras o seu emprego deberá pasar unha corentena de 48 horas. Na caixa onde se garden ditos 
materiais incluirase unha etiqueta na que figure a última data e hora á que se usou. No caso 
de ser preciso empregalo antes dese tempo, deberase desinfectar antes de empregalo. 
 

Actividades con especialistas: terase en conta o proceso de desinfección de mans 

recomendado ao inicio, e realizarán preferiblemente actividades nas que empreguen os 

materiais do 

estoxo/tupper. No caso de empregar o material común da aula de xeito individual deberá 

respectar o establecido anteriormente para as actividades individuais nas que se emprega 

material común da aula. 
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Uso de baños: cada aula empregará o baño da súa aula no caso de EI, e algún  curso 
de 1º, 2º e 3º de Ep terán que compartir baño. No caso dos nenos/nenas que teñan 
adxudicada coidadora por temas relacionados con control de esfínteres deberá empregar 
para calquera necesidades do neno ou nena o baño da aula de pertenza do neno ou nena. 
 
Rutinas de saída: sairán respetando o establecido para o centro e co mandilón posto.   
 O alumnado que faga uso do servizo de comedor será levado pola coidadora ata o espazo 
reservado para este servizo empregando no comedor o mesmo mandilón que levaba posto na 
aula, e levándoo para casa tras rematar o uso do servizo de contratado. 
 

Actividades en colaboración coas familias: as actividades en coordinación coas 
familias deberán seguir presentes na nosa metodoloxía, pero nelas tomará unha maior 
presenza a competencia dixital..Ao comezo do curso farase un sondeo para saber se algunha 
familia ten dificultades para realizar as diferentes actividades  para no caso dun posible futuro 
novo confinamento. 
 

Metodoloxía por proxectos: como metodoloxía de traballos poderá manterse o 
traballo por proxectos, pero simplificando o materia que traían a unha mera exposición que 
non poderán manipular salvo que se xestione coma os recantos anteriormente definidos, 
respectando a cuarentena de 48 horas para o material, excepto o que sexa de papel que 
terá 24 horas de caurentena. 
 

Educación para a saúde: a maiores do xa estipulado para trballar na asamblea coma 
unha rutina máis, unha sesión semanal adicarase a traballar aspectos de educación para a 
saúde relacionados coa situación actual. Con estas actividades estaresmos favorecendo o 
desenvovlemento da área 1, bloque 4 do currículo. 
 

Medidas xerais na aula: non colocar carteis, non empregar toallas, cada cadeira e 
mesa terán o nome e/ou foto do neno ou nena que se sente nela, nas mesas delimitarase o 
espazo de traballo de cada neno con cinta adhesiva, procurando na medida do posible, e a 
pesar de considerar as indicacións de grupo estable de convivencia detalladas no protocolo, 
manter unha distancia de seguridade entre os nenos e nenas . Na aula soamente se terá o 
libro de texto correspondente ao trimestre no que nos atopamos, deixando na casa os demás 
para aportar cando sexa necesario e coa finalidade de poder facer uso dos mesmos antes un 
posible confinamento no caso de que non dera tempo a enviar os que temos na aula. As 
titoras será recomendable que empreguen mascarilla e pantalla. Se é posible a aula 
ventilarase 10 minutso cada hora e cando non haxa nenos nela abriranse a ventanas para 
ventilar sempre. 
 
Consideracións xerais sobre o periodo de adaptación: para facilitar o acceso ao centro 
por parte das familias dos nenos e nenas de 4º de E.I. así coma outros de nova 
incorporación ao centro, será preciso sinalizazar ben as entradas empregando mapas que 
se colocarán na entrada nos que se sinalicen as diferentes portas de acceso e os grupos 
que deben facer uso das mesma. 
 

Material a pedir as familias: Tupper coa merenda .  
A diario deberán Determinar normas para o cambio de roupa do alumnado 

de Educación Infantil. 
 
Co alumnado de Educación Infantil é unha dinámica moi habitual a de ter que chamar ás 
familias para que acudan a cambiar aos nenos/as porque se mollaron por diversas causas, 
polo tanto é preciso marcar unhas pautas para levar a cabo este tipo de accións cando 
xordan ao longo do curso, e acordes a situación actual. 
 

- Evitar, na medida do posible que acudan ao centro persoas maiores de 70 anos e gru-
pos de risco. 
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- Soamente poderá entrar unha persoa ao centro, é a persoa deberá respetar as nor-
mas xerais indicadas: desinfectar as mans ao entrar, empregar mascarilla… 

 
- As familias soamente poderán acudir a zona de cambio, e se coincide que hai dous 

nenos, farase en orde, tendo que agardar o que chega de segundo fora do centro.só 
para o alumnado de 4 anos A e 5 anos. 

 
- O profesorado de garda será quen acuda á aula avisar de que veñen a cambiar ao 

neno e en-cargarase dos seus desprazamentos (da aula á zona de cambio, e posterior 
volta á aula).  

- A zona de cambio establecida son os aseos,fora das clases   
 

-  
MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS Á METODOLOXÍA E PROGRAMACIÓN: 
previsión ante a suspensiósn de clases (EI). 
 

É preciso plantexar un plan B por se fose preciso por en marcha un novo confinamento, 
xa ven sexa da aula, do nivel ou do centro. Para a posta en marcha do mesmo tomaranse 
como referencia os procedementos que resultaron positivos levados a cabo no curso 2019-
20, as posibles novas aportacións por parte da consellería e a opinión das familias  par aso-
lucionar as dúbidas surdidas no momento do confinamento no   curso 2019-20. A palabra 
TELETRABALLO pasou a formar parte do argot docente a raíz desta situación tan excepcio-
nal, e facendo alusión á aprendizaxe competencial, debemos continuar predicando co exem-
plo e adaptarnos á situación. 

 
 

A metodoloxía terá en conta os seguintes aspectos: 
 

- Para avaliar ao alumnado e estipular o avance ou non de contidos, farase seguindo as 
intruccións que determine a Consellería. 

 
- A proposta de tarefas farase diariamene indicando que arquivos é preciso que suban a 

medios telématicos se é posible  e como os deben nomear, puidendo establecer una 
data límite de entrega. 

 
- Plantexaranse actividades específicas para o alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo en coordinación do profesorado especialista en pedagoxía terapeú-

tica e audición e linguaxe. Esas sesións individuais durante a supensión das clases 

substituirán parte da programación xeral da aula. 
 

- Respetarase o horario lectivo dos especialistas, e nas psopostas de titoría especifica-
ranse para traballar a linguaxe oral, a escrita e aspectos de lóxico-matemática, funcio-
nando como fio con-ductor a competencia dixital. 

 
- Ofrecer diferentes alternativas para a realización das actividades (material para impri-

mir, para traballar de xeito dixitla, para facer online…) coa finalidade de responder as 
diversas situacións socio-familiares no realtivo a recursos disponibles dende o fogar. 

 
- Procurarase plantexas actividades que favorezan a socialización como por exemplo a 

elaboración de materiais nos que se comparten entre o propio alumnado as súas pro-

pias produccións, aproveitándoo a súa vez para realizar novas actividades. Incidindo 

ademási estono aspecto motivacional por traballar con materiais creados a partir das 

súas propias produccións. Outra pro-posta é a través dos aniversarios, reforzando o 

vínculo social entre o alumnado con actividades que se leve a cabo, terase como pro-

ducto final un pequeño agasaio dixital para os alumnos que cumplen anos (libro de 

debuxos, felicitacións…), 
 

- Será preciso realizar ao comezo do curso unha enquisa sobre posibles problemas de 

acceso as novas tecnoloxías (dispositivos, conexión…) para adiantarnos aos feitos e 
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saber con que alu-nado debemos adaptar a metodoloxía ou facilitarlle as familias den-

de o centro unha tablet no caso de ser posible. 
 

- Unha sesión semanal na que poder vernos empregando Webex ou outra plataforma 
para a realización de videoconferencias habilitada pola Consellería de Educación.  

- Ter continuidade na coordinación cos diferentes equipos de traballo: ACE, EDLG, 

Equipo de Biblioteca, Equipo de Convivencia, Equipo TIC e Departamento de Orienta-

ción. As posibles pro-postas realizadas para o centro dende os diferentes equipo inte-

graranse nas propostas de actividades coa fin de favorecer a participación do alumna-

do e non sobrecargar as familias. 
 

- Procurarase manter continuidade co proxecto que se estivera traballando na aula em-
pregándoo como eixe temático. 

 
 

 

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

Actividades  
Usarán materiais que se poidan limpar e desinfectar, axeitados ao grupo de idade. Non se 
poderán empregar xoguetes traídos da casa nin sacar material da aula.  
Na zona de  de infantil non poderán usar os tobogán nin os balancíns que estarán 
precintados. Algúns dos xogos que poden propoñerse os nen@s na súa zona de xogo: 
rayuela, sigue a liña ou as pegadas, tres en raia, debuxamos no chan ou na área cun punzón 
ou xiz, bailes coa música.  
Merenda 
A merenda será individual, non é posible facer merendas colectivas por ningún tipo de 
celebración. A merenda, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan (tendo en conta 
aspectos de temperatura e vento para tomar a decisión) realizarase na zona de recreo 
asignada. Neste caso levarase para o patio unha cubeta na que o alumnado poida deixar o 
tupper ao rematar e ao regresar á aula a titora repartiraos ao alumnado para que o garde na 
mochila. Os aniversarios poderán seguir celebrándose, pero unicamente se repartirán 
alimentos envasados por parte da titora.  
Os nenos e nenas traerán da casa a merenda na mochila dentro dun taper ou bolsa de tea un 
mantel e traerán auga nunha botella co seu nome.  
A merenda nas aulas de infantil seguirá o seguinte proceso ,irán en grupos de dous ó baño e 
lavarán as mans con auga e xabón e secaranas con papel, irán a súa mesa e colocarán a 
merenda enriba do mantel que traen da casa ,a merenda será individual e nunca compartida. 
Desinfectaremos as mans antes de saír ó patio.  
Nas aulas de primeiro e segundo e terceiro  de primaria irán ó baño antes de saír ó patio e 

desinfectarán as man antes de saír , tomarán a merenda no patio procurando non deixar 

restos de comida nin tuppers no patio.  
 
 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o 
uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as 
alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de 
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utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de 
prevención) 

Ordenadores de aula, tablets: Corresponde ao profesorado organizar as quendas de uso e 
garantir a limpeza do rato e teclado despois do seu emprego. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

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

A intervención con este alumnado farase de forma individual ou como máximo dous alumnos 
NEE por sesión, os coidados hixiénicos sanitarios estableceranse como unha nova rutina. 
(Uso de mascara, hixiene de mans...)  
O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das especiais 
medidas que haxa que por en funcionamento para a atención deste alumnado. 
 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal 
docente e coidador debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán 
obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia) 

ATE: atenderá o alumnado que teña asinado, extremando as medidas de hixiene, empregara 
sempre o mesmo espazo para cambiar os alumnos, o emprego de guantes e mascara será 
obrigatorio. 
Nas entradas estará co grupo . 
Durante os recreos situarase nas suas zonas correspondentes. 
 

 
 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos 
estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e 
aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou cafetei-
ras) 

Sala de mestres 
Antes de entrar, se é posible, lavar as mans e se non, botarse xel hidroalcohólico. 
Manter as ventás abertas todo o tempo que sexa posible.  
Cada quen debe ter unha taquilla onde gardará os obxectos persoais, deixando sobre a 
mesa aquilo que sexa imprescindible para usar.  
Cada quen deberá traer un estoxo co que precise, xa que non haberá material para 
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compartir ( o de máis uso: lapis, bolígrafos, rotuladores, goma, afialapis,... )  
O material que si se vai compartir ( grampadora, plastificadora, taladradora, guillotina, 
máquina de café, fotocopiadora...) haberá que limpalo cando se remate e gardalo.  
No caso dos ordenadores limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla 
Os ratos limparanse ao rematar, igual que a superficie da mesa. 
O teléfono e telefonillo. Tamén se limparán unha vez utilizados. 
Na sala poderá estar á vez, un máximo de 10 persoas. ( valorar ben os espazos ). 
Poderán usarse as cadeiras que estean permitidas, sen movelas dese lugar. Haberá cadeiras 
sinaladas 
que non se usarán para manter o espazo. Deberá limparse o espazo da mesa utilizado e a 
parte das 
cadeiras onde se apoian os brazos, se é o caso. 
Haberá cartelería que recorde as normas e consellos. 
Haberá papeleiras de pedal, que deben quedar ben cerradas despois do uso. 
O persoal das empresas da máquina de café e auga accederan a sala a ser posible en 
horario de tarde excepto os martes.  
DIRECCIÓN/SECRETARÍA 
Antes de acceder haberá que limparse as mans.  
As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa o por indicación dos membros 
do equipo directivo. 
Cando algún persoal do centro empregue algún elemento deste espazo (telefonillo, 
fotocopiadora, teléfono...) deberá limpalo despois do seu uso.  
REUNIÓNS 
Poderán manterse nesta sala, as reunións de pequenos equipos ( Equipos Docentes, 
Equipos de Traballo, etc. )  
Os Claustros e Consellos Escolares, realizaranse na sala de profes e se non é posible no 
comedor Empregaranse medios telemáticos sempre que sexa posible.  
Realizaranse as xustas e necesarias, intentando agrupar temas que haxa que tratar. Tamén 
se terá moi en conta a duración, intentando que non se alarguen moito ( só se é 
imprescindible ). 
 

 

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis 
seguras a reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de 
ferramentas de comunicación a distancia) 

Cando se celebren deberán manterse as normas de hixiene e distanciamento social. 
As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios 
electrónicos. 
 

 
 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de 
formación do profesorado e cos programas formativos existentes no centro 
intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19, 
no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co 
alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte 
ao SARS-CoV-2) 
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As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter prioritario durante todo 
o curso. Correspóndelle ao equipo de convivencia facer a proposta destas actividades así 
como a súa organización.  

 

 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da 
información das medidas de prevención e a distribución das medidas e comunicacións 
que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así mesmo, en colaboración co 
centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a 
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web 
do centro). 

Serán difundidas a través das canles habituais: web, cartelería, abalar mobil... 
 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan 
determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o 
encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas 
asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as 
accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos 
contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)   

O profesorado coordinador da xestión e dinamización da aula virtual coincidirán cos 
membros do equipo Tic. 

 

 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá 
conter aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” 
aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación ao 
contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade 
educativa) 

O primeiro día de clase establecerase un horario de entrada para cada grupo, coa finalidade 
de evitar aglomeracións. 
Será preciso avisar as familias previamente: abalar, web e cartelería no centro.  
Procurarase que non haxa alumnado transportado e de madruga no caso de que haxa será 
atendido polos monitores do servizo de conciliación.  
 

     
     
     
     
   
  

 
Cada titor recibirá no patio ao seu alumnado xunto cos seus acompañantes.  
O profesorado especialista leva a este alumnado a súa aula mentres o titor/a informa aos 
acompañantes de como serán as entradas e saídas. Tamén se lles dará unha nota 
informativa destes aspectos (web...) O resto da mañá adicarase a ensaiar co alumnado as 



 

 

 

 

Páxina 36 de 45  

entradas saídas, zonas de recreo, recordo das normas de hixiene, distanzamento social...  
Durante todo o mes de setembro as actividades relacionadas con estes aspectos ocuparan 
parte de tódalas xornadas lectivas.  
Ao longo deste mes o profesorado traballará co seu alumnado o emprego da aula virtual co 
fin de estar preparados ante unha posible suspensión de clases. 
  
 

 

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público 
do centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser 
consultado por calquera membro da comunidade educativa, será obxecto de difusión na 
páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

Este plan será publicado na páxina web do centro. 
 

 
Este Plan segue as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo Directivo 
coas aportacións do profesorado do centro, a pesar de non ter formación en materia sanitaria 
nin de organización en aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais.  
Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación epidemiolóxica e aberto as 
aportacións de toda a comunidade educativa.  
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Anexo I  
 
 Situación Aula Covid.  

 
 
 
 
 
 
 
Anexo II 
 
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
 
 Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 
síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera 
destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 
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¿Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar  cales e cando comezaron 
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Anexo III  
 
MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 

ESPECIALMENTE SENSIBILIDADE 
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Anexo IV:  
 
REXISTRO DE LIMPEZA  
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Anexo V 
 
Rexistro/Check list de ventilación de cada aula  
 

Semana nº__ , de 
____ a _____ 

Aula  Nivel   

Hora Luns Martes Mércores Xoves Vernes 

 
1ª hora 

     

2ª hora      

 
3ª hora 

     

 
4ª hora 

     

 
5ª hora 
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Anexo VI 
 
Entradas e saídas. Circulación nos pasillos.  
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Anexo VII  
TABLA DE DE REXISTRO DE USO DE MATERIAL NAS AULAS 
 

 

Semana nº__ 
, de ____ a 
____ 

Aula   Responsable   

Hora Luns Martes Mércores Xoves Vernes 

      

      

      

      

 
 
 
 


