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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
 

1. DATOS DO CENTRO: DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E 

TELÉFONOS. 

Código Denominación 

15023041 CEIP de GALÁN 
 

 

Enderezo C.P. 

RÚA MIGUEL DE CERVANTES, 21 15141 

Localidade Concello Provincia 

OSEIRO ARTEIXO A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881880903 ceip.galan@edu.xunta.gal 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipgalan 

 
2. MEMBROS DO EQUIPO COVID. CANLE DE COMUNICACIÓN 

 

 Membros do equipo COVID 
 Teléfono  móbil  de  contacto  ( única e exclusivamente fóra 

do horario lectivo) 
881880903 
648570417 

Membro 
1 

Mª Concepción Sánchez Vaamonde Cargo Directora 

Suplente: Silvia Vázquez García   Cargo Mestra de E.Primaria 
 
 
Tarefas  
asignadas 
 
 

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de           
referencia. 
• Coordinación equipo covid e elaboración por parte do equipo 

do plan de adaptación a situación Covid-19. 
• Comunicación de casos 
• Comunicación cos membros da comunidade educativa. 
• Informar ao Consello Escolar sobre as medidas adoptadas. 
 

Membro 
2 

Mª Jesús Pombo Martínez 
 

Cargo Mestra de primaria 

Suplente: Mª Jesús Molezún Bustamante 
 

Cargo Mestra de primaria 
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Tarefas             
asignadas 

• Xestionar a adquisición de material de protección  
necesario. 

• Elevar as propostas dos equipos de primaria. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado. 
• Apoio saída do alumnado transportado. 
 

Membro 
3 

María Dolores Carrillo Bermúdez Cargo Mestra de PT 

Suplente Antonio Lodeiro Pazos  Cargo Mestre de E.F 

 
Tarefas              
asignadas 

• Elevar as propostas do equipo de infantil. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado. 
• Levantar actas das reunións. 
• Apoio na saída do alumnado. 
 

 

OUTRAS FUNCIÓNS DO EQUIPO: 

□ Recibir as comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación, ante a 

aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID. 

□ Dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do personal 

do centro no que figure a identifiación persoal, un ou varios números de teléfono de 

contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades 

sanitarias. 

□ Inventario do aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e mascaras de 

protección e arbitrar o mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o seu 

consume para a actividade propia do centro, en colaboración coa secretaría do 

centro. 

□ Inventario e contabilización dos custos do material, protección e vixiar o consume 

axeitado do mesmo. 

□ Distribuír ou organizar a distribución do material, en colaboración coa secretaría do 

centro. 

□ Contabilización e inventario separado e certificar os consumes e gastos producidos, 

en colaboración coa secretaría do centro. 

□ Identificación das necesidades de protección e hixiene do alumnado con N.E.E 

precisa para a súa atención, en colaboración co departamento de orientación. 

□ Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos  
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chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

□ O equipo Covid ten a obriga do segredo profesional sobre todos os datos e 

información que teña coñecemento por mor da aplicación deste protocolo. 

□ Recompilar a información necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

□ Porse en contacto coa central de seguimento. 

□ Non se poderán enviar contactos estreitos por medios diferentes a Educovid. 

□ Extremar a confidencialidade profesional acerca da información da persoa 

diagnosticada da Covid. 

□ Inventariado das máscaras e distribución do equipo covid xunto coa seretaría que 

acredite a súa entrega e o seu consumo para a actividade propia do centro. 

□ Manter a comunicación o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de 

Educación, e de ser o caso da Consellería de Sanidade, do sergas ou co grupo de 

coordinación de Seguimento da pandemia. 

□ Correspóndelle así msmo a coomunicación co personal do centro e coas fmilias e 

alumnado. 

□ O equipo Covid de cada centro educativo estará en disposición de dispoñer no 

menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do personal do centro, 

do contacto e do enderezo para poder trasladado ás autoridades. 

□ Actualización do plan de adaptación do centro. 

 

 CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

Centro: Centro de Saúde de Vilarrodís 

 Teléfono 981082200 

3. ESPAZO COVID 

Disponse dun espazo na planta baixa, de uso individual, destinado a illar a aquelas 

persoas nas que se detecten síntomas compatibles coa COVID mentres non se 

xestiona o seu traslado. 

Conta coa ventilación e co material de protección necesario: un termómetro de non 

contacto, máscaras cirúrxicas para a persoa afectada e acompañante,  máscaras 

FFP2,  indumentaria de protección, (batas desbotables, calzas de pés e gorros),  
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solución hidroalcólica, papeleira con tapa e pedal, luvas, panos desbotables, xabón 

de mans e desinfectante.  Conta ademais con un aseo, unha mesa, dúas cadeiras, 

teléfonos e follas de rexistro do alumnado que asiste ao espazo covid. 

 4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

Educación Infantil ( 4º-grupo A) 20 

Educación Infantil (5º- grupo A) 25 

Educación Infantil (6º- grupo A) 17 

Educación Infantil (6º – grupo B) 15 

Educación Primaria (1º- grupo A) 22 

Educación Primaria (1º- grupo B) 23 

Educación Primaria (2º- grupo A) 17 

Educación Primaria (2º- grupo B) 17 

Educación Primaria (2º- grupo C) 17 

Educación Primaria (3º- grupo A) 24 

Educación Primaria (3º- grupo B) 24 

Educación Primaria (4º- grupo A) 16 

Educación Primaria (4º- grupo B) 16 

Educación Primaria (4º- grupo C) 17 

Educación Primaria (5º- grupo A) 19 

Educación Primaria (5º- grupo B) 18 

Educación Primaria (5º- grupo C) 18 

Educación Primaria (6º- grupo A) 23 

Educación Primaria (6º- grupo B) 24 

Educación Primaria (6º- grupo C) 24 

 

5. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO 

 
Educación Infantil       5 
Educación Primaria   16 
Profesorado especialista  13 
Orientación                            1 
Persoal non docente     3 
Total                                   38 
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6. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 
 
 

Etapa INFANTIL Nivel 4 Grupo A 

Aula 4º E. I Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5 Grupo A 

Aula 5º E. I Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6 Grupo A 

Aula 6º E. I Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6 Grupo B 

Aula 6º E. I Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1 Grupo A 

Aula 1A Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1 Grupo B 

Aula 1B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 2 Grupo A 

Aula 2A Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2 Grupo B 

Aula 2B Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2 Grupo C 

Aula 2C Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 5 

 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 3 Grupo A 

Aula 3A Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 

 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 3 Grupo B 

Aula 3B Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 
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Etapa PRIMARIA Nivel 4 Grupo A 

Aula 4A Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4 Grupo B 

Aula 4B Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4 Grupo C 

Aula 4C Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5 Grupo A 

Aula 5A Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5 Grupo B 

Aula 5B Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5 Grupo C 

Aula 5C Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6 Grupo A 

Aula 6A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6 Grupo B 

Aula 6B Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6 Grupo C 

Aula 6C Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 

 

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE INFANTIL. 

Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 

poderá traballarse mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as 

(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos grupos 

estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. 

Os grupos traballarán cun distanciamento físico, con carácter xeral, de polo menos 1,5 

metros respecto dos restantes grupos. Sempre que  sexa posible usarase a máscara, porén 

para o profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será 
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de uso obrigatorio. 

8. PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DE PERSOAL E ALUMNADO 

Alumnado: Cada alumno/a deberá comunicar a súa ausencia ao/á seu/súa titor/a, que  

o rexistrará no XADE e por conseguinte pódeno consultar as familias a través da aplicación 

AbalarMóbil. No caso de que sexa un caso positivo de covid-19, deberá comunicalo no  

mesmo día ao Equipo covid.   

 Profesorado: A través da xefatura de estudos (XADE)  

 Persoal non docente: A través da secretaria (XADE) 

 

Procedemento de comunicación de incidencias ás autoridades sanitarias e  
educativas.  
 
Canle informática “Educovid” . 

Central de seguimento (CSC) 

 
Canle de comunicación 
 
A canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

compatible, as ausencias do persoal e a comunicación das familias será o teléfono e o correo 

electrónico do centro: 881880903/ ceip.galan@edu.xunta.gal. ( En asunto rogase especificar 

COVID). Única e exclusivamente o teléfono móbil 648570417 fóra do horario lectivo. 

 
9. COMUNICACIÓNS OBRIGATORIAS DE SINTOMATOLOXÍA OU DE CONFIRMACIÓN. 

 
 
A)  Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid (polo menos unha das relacionadas 

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

inmediatamente darán coñecemento ao equipo Covid. Como criterio xeral, manterase en 

illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o 

caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e 
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prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran 

manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

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

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

dentro das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do equipo Covid á maior 

brevidade posible. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de 

prevención de absentismo escolar. 

 

C) Ante a detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun alumno ou alumna durante 

a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa  súa familia ou persoa de 

referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia 

solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta 

presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. 

 
D) Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid, (  alumno /a ou 

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

prescindibles ata que se confirme o resultado. Ademais, os conviventes que non dispoñan de 

pauta de vacinación completa ou tampouco foran diagnosticados da Covid-19 nos últimos seis  

meses deberán seguir as indicacións do Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte 

ao virus SARS-Cov-2 no ámbito educativo non universitario de Galicia e absterse de asistir ao 

centro educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso. 

 
E) O alumnado ou persoal do centro que convivan cunha persoa positiva serán 

considerados contactos estreitos, except que a Central de Seguimento de Contactos lles 

indique o contrario. 
 
Tendo en conta isto, as persoas conviventes do caso positive que estean vacinadas coa  

pauta complete ou aquelas que fosen diagnosticadas da Covid nos últimos 6 meses  

poderán acudir á escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas 

de prevención. Pola contra, os conviventes que non dispoñan de pauta de vacinación  

complete e tampouco foran diagnosticados da Covid-19 nos últimos 6 meses deberán 
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absterse de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións da Central de Seguimento  

de contactos en corentena. 

F) A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa Consellería de 

Sanidade, dispón da canle informática denominada “EduCovid”, específica para a 

comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A 

información será accesible para o personal sanitario que determine a autoridade sanitaria 

e utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos 

positivos confirmados no centro. 

Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o 

antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o 

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

información necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnóstico 

confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de 

seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. 

Poderá facelo a través do número de teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 

22h todos os días da semana e que estará dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, 

así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

En ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios diferentes a EduCovid. 

O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contactos 

estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de contactos” 

proposta por EduCovid, na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de 

transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase 

en conta o previsto no Anexo II. 

A dirección informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse 

que moi probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-19. Para 

facilitar esta información recomendase usar o modelo de comunicación curta específico 

que está dispoñible na Axuda de EduCOVID. 
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 CONFIDENCIALIDADE 

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da 

información da persoa diagnosticada da Covid. 

O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades 

extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria. 

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

instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das 

persoas identificadas como contactos. 

A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese 

xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con 

consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da 

Consellería de Educación 

Poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de 

colaboración. 

O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre 

os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL E COLECTIVA 
 

10.  Situación de pupitres 

Os postos escolares están orientados nunha mesma dirección cara a mesa do mestre ou mestra 

e cunha separación da mesa do docente dende a cadeira do pupitre do alumno/a a mesa do 

profesorado. A distancia entre pupitres é a máxima que permite a aula. 

En Educación Infantil os pupitres están colocados en grupos de 5 separados uns doutros 

da distancia de 1,5m. 

11. Titorías coas familias 

As titorías realizaranse a distancia a través das plataformas que oferte a Consellería. Nas 

reunións de titoría e nas comunicacións priorizarase a comunicación por teléfono ou 

videochamada. 
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As reunions iniciais de comezo de curso, realizaranse de xeito presencial en diferentes días e 

en horarios diferentes e escalonados, seguindo unhas normas básicas: 

- Asistencia dun único proxenitor. 

- Uso obrigatorio de mascara. 

- Desinfección e hixiene de mans. 

- Entrada e saída escalonada e a diferentes horas. 

- Ventilación cruzada nas propias aulas. 

- Ocupación do pupitre do seu fillo ou filla. 

- Limpeza e desinfección das aulas posterior ás reunions. 

Nas que non sexa posible por videoconferencia a reunión realizaranse de maneira presencial, 

previa cita, un único proxenitor e na propia aula no mesmo pupitre do seu fillo ou filla, 

manteranse as medidas de distancia e desinfección establecidas para todos os espazos e terán 

lugar fóra do horario lectivo. 

 En ambos casos será obrigatoria a cita previa empregando abalarMóbil ou outro medio. 

12.  Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

A páxina web do colexio será o portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel 

xeral. 

Como sistema de mensaxería utilizarase a aplicación Abalarmóbil. É moi importante que todas 

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

Na páxina web do centro pubicaranse as orientacións para a súa descarga. 

Para as familias que non poidan usar esta aplicación, empregarase unha vía alternativa, que 

chamada telefónica ou comunicación escrita. 

As persoas que accedan a centros de xeito regular ou outras entidades que apoien o proceso 

de ensino-aprendizaxe na atención á diversidade ou outras actividades complementarias  

deberán asinar a declaración responsable, coñecer e asumir o protocolo do centro e extremar 

as precaucións nas súas interaccións co resto da comunidade educativa. 

No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre 

acompañadas de persoal do centro. 
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13. Distancia interpersoal 
 
Manterase unha distancia interpersoal, con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros nas 

interaccións entre as persoas no centro educativo. 

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

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

criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanquidade do grupo de 

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

a transmisión é moi baixa (nova normalidade) permitirase que os grupos de convivencia 

estable  interaccionen con outros grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre. 

A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita    aula, e cando 

menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras, salvo no caso de grupos 

de infantil e primaria, constituídos como grupos de convivencia estable. 

14. Uso da máscara 

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

mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no 

ordenamento xurídico.  

A obriga de utilización de máscara farase efectiva no momento no que o alumno/a cumpra 

os 6 anos de idade independentemente do curso no que se atope matriculado. 

Aínda que non é obrigatorio, sí é moi recomendable o uso da máscara en toda a etapa 

de infantil. 

O alumnado e o profesorado e o persoal non docente, salvo aquel legalmente exento, teñen 

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

educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.  

Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara de recambio, así 

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

comedor.1 

A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten 
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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 quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan 

inviable a súa utilización.  

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

alumno/a, ou polos servizos de prevención de riscos, no seu caso, para persoal docente 

e non docente. 

No transporte escolar o uso da máscara é obrigatorio. 

 
 
Como usar a  máscara? 

1 UNICEF-WHO: Advice on the use of masks for children in the community in the context of Covid-19. Annex to the 

Advice on the use of masks in the context of Covid-19 (21-August-2020 

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso da 

máscara. 

15.  Medidas colectivas. 

 

 Uso correcto da máscara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de gardala 

nos momentos da comida. 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 

 Ao tusir ou esbirrar, non retirarse a máscara, e cubrirse a boca e o nariz co cóbado 

flexionado. 

 Usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras  o seu 

uso a unha papeleira con bolsa e a poder ser con tapa e pedal,  facendo 

posteriormente hixiene de mans. 

 Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 

20 segundos, no seu defecto. 

 Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado 

realizarase cando menos  5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada 
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e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre 

despois de ir ao aseo. 

 Para o alumnado de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico e 

priorizarase o uso de agua e xabón.  

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

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

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

antes realizar outras tarefas.  

 Nos grupos de idade ata os 7 anos, deberase prestar especial atención por parte 

das persoas responsables a aplicación do xel por parte do alumnado. 

 Hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido. 

 Ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade. Ventilación cruzada, portas 

e ventás abertas.  

 Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu 

correcto cumprimento.  

 Dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns. 

 Portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel 

hidroalcohólico nos espazos comúns. 

 Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de 

alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases nas que non haxa        a 

distancia mínima interpersoal. 

 Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar no centro educativo 

realizaranse sempre que se poida ao aire libre. 

 Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza 

e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo.  

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo 

diferenciado para o material de cada alumno de xeito que non permita ser 

manipulado por outros compañeiros. 

 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou 

material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non 
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ser  posible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu 

uso. 

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

iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas 

de seguridade e hixiene que procedan. 

 Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os 

equipos informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados 

públicos.  

 Na conserxería e na administración do centro cando se distribúan formularios ou 

se entregue documentación que deba ser escrita facilitarase o material de 

escritura, porén realizarase previamente a correcta hixiene  de mans.  

 Para estes efectos existe ao carón un dispensador de xel hidroalcohólico.  

 

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

a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

en materia de convivencia escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 

letras a), b) e d) coa consideración de condutas leves contrarias á convivencia os 

supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares 

que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación 

do presente protocolo.  

Polo que respecta  ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa 

normativa. 

MEDIDAS DE LIMPEZA. 

Protocolo de limpeza do Concello de Arteixo. 

Como normas xerais do protocolo: 

O centro disporá persoal de limpeza asignado polo Concello, durante o horario lectivo para 

a atención do centro e fóra do horario lectivo para a limpeza xeral, así como   garantir que 

ao inicio e remate da xornada o centro cumpra as medidas básicas de hixiene e 

desinfección 
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O persoal encargado manterá os espazos e o mobiliario do centro limpo e desinfectado, 

realizando revisións máis frecuentes nos que, por ser compartido, precise maior atención. 

Será o encargado de: Reposición de xel hidroalcólico, xel de mans e papel desbotable e  
vaciado de papeleiras. 
 
En cada aseo existirá un modelo diario de control de limpeza, no que se anotarán día, hora nas 

que se realizaron as tarefas de hixiene e limpeza e a persoa que a realizou. 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada ( con tapa 

e pedal, para panos desbotables, luvas e máscaras). 

O resto das papeleiras terán o seu uso habitual para o lixo: envases, lixo en xeral... 

A xestión das papeleiras de pedal será tratado de xeito distinto, empregando unha segunda 

bolsa de diferente color, para saber que é dun contaxio, pechándoa e  depositándoa na 

fracción resto do contedor e así evitar a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao 

persoal de limpeza. 

 Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera dos 

desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.  

No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. O uso de luvas 

non é recomendable en xeral, pero si nas tarefas de limpeza. As luvas serán postas, retiradas 

segundo a instrucións previstas na infografía e refugaranse na fracción resto. 

 Modelo de checklist para anotar a ventilación nas aulas. 

A ventilación natural é a opción de elección en interior e só no caso de que non sexa 

posible optarase por aplicar unha ventilación forzada ou purificación. 

- Favorecer a actividade no exterior. As actividades en exterior son sempre preferibles 

ao interior, incluído almorzo. En exteriores, o vento dilúe a concentración das partículas 

emitidas por unha persoa e arrástraas fóra da contorna. O uso de máscaras, o 

mantemento da distancia e as medidas de hixiene seguen sendo necesarias. 

- Deben priorizarse especialmente nos momentos de mellor climatoloxía. Estes 
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momentos utilizaranse tamén para ventilar as aulas. 

Ventilación natural. Se a actividade ten que ser en interior é preferible en aulas con 

posibilidade de ventilación natural, especialmente ventilación cruzada (xanelas e portas 

en lados opostos). 

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de 

polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada 

durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 

minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas.  

As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para 

favorecer a circulación de aire e, especialmente se as ventás se atopan pechadas. As 

ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación.  

Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as ventás   o 

maior tempo posible.   

Se un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferente grupo de alumnos ou 

alumnas de maneira consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase 

a sala un mínimo de 5 minutos tras cada sesión ou, en función dos parámetros citados, 

que garantan unha ventilación axeitada. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

A secretaria do centro, membro do equipo COVID, xunto coa colaboración do resto do 

equipo COVID realizará un rexistro do material que existe no centro e irase anotando a 

cada persoa que se lle entregue algún tipo de material indicando a data, persoa e material. 

17. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Levarase a cabo e compra do citado material de protección en base ás necesidades así 

como do material de reposición, sempre que se precise. 

O centro garantirá a existencia de máscaras suficientes para posibles incidencias. Ao 

profesorado entregaraselle o que marca no Protocolo da Consellería. Cada vez que se 

realiza unha compra compróbase co provedor o rexistro sanitario compatible co listado de 
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virucidas do Ministerio. 

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

Ao principio do curso facilitarase a cada membro do cadro de persoal do centro a entrega 

de kit de limpeza, desinfectante e panos desbotables para desinfección e xel hidroalcólico. 

Irase repoñendo cando sexa necesario. 

Nas titorías, departamento de orientación, almacéns de materiais, sala de madrugadores 

haberá dosificadores de xel manuais. 

O persoal de limpeza será a encargada de facer as reposicións do xel e de comunicar ao 

equipo Covid a necesidade de reposición de existencias. 

O persoal de conserxería encargarase da reposición das pilas dos dispensadores de 

automáticos de parede das entradas así como do mantemento do seu correcto 

funcionamento. De producirse incidencias avisará ao equipo Covid. 

O centro facilitará á comunidade educativa máscara quirúrxica no caso de pérdida, 

deterioro. 

Nos aseos de Primaria, comedor e pavillón hai un botiquín co material sanitario necesario. 

 

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e                  
educativa  
 

Membros do equipo COVID. 
 
 
 

XESTIÓN DE GROMOS 
 

19. Medidas xenéricas do protocolo.  
 

No contexto deste protocolo considerase gromo nun centro educativo a calquera 

agrupación de 3 ou máis casos con infección activa nos que se establecese un 

vínculo epidemiolóxico, sendo  sinónimo de abrocho ou brote. 

Sempre que se detecten 3 casos ou máis nun período curto de tempo ( menos de 14 

días entre o primeiro e último caso) deberá realizarse unha valoración da situación 

por parte das autoridades sanitarias. Será o persoal da CSC que faga esta 

notificación e decida co persoal da Xefatura Territorial de Sanidade. 

 

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

teñan síntomas compatibles con Covid-19, así como aqueles que se atopen en 
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illamento por diagnóstico de Covid-19, ou en período de corentena domiciliaria por 

ter contacto estreito con algunha persoa diagnosticada de Covid-19. Tampouco 

acudirán aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita 

clínica. 

 

2. Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de 

prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao Protocolo 

de vixilancia e control epidemioloxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito 

educativo non universitario de Galicia. 

 
3. 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 

contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para 

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

instrucións.  

En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

O/A traballador/a abandonará o seu centro de traballo protexido por unha máscara 

cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP.  

De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a 

través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS NOS SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

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 laborais fronte 
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á exposición ao SARS-CoV-2 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

20.  ENTRADAS E SAÍDAS 

Entradas: As entradas faranse de xeito escalonado e por franxas horarias comezando 

polo alumnado transportado. 

O alumnado é acompañado polo persoal coidador ata as cancelas. Irán accedendo ao 

centro por orde de chegada dos autobuses. Chega unha ruta, baixa o alumnado e se dirixe 

á zona de entrada e a continuación o seguinte autobús. O alumnado manterá as filas e a 

distancia interpersonal. O uso da máscara no autobús é obrigatoria para todo o alumnado. 

Unha vez dentro do recinto o alumnado dirixirase á entrada do edificio por tres zonas, 

infantil  e lado dereito e esquerdo . 

 8:50 a 9:00 horas : Entrada do alumnado transportado por dúas portas, polo portalón, 

autobuses 1, 2, 3, 4  e pola cancela principal, rutas 5, 6, 7, 9 

 9:00 a 9:05 horas: Entrada do alumnado non transportado de educación infantil pola 

cancela principal e alumnado de primaria polo portalón. 

 Os acompañantes do alumnado non entran ao centro.  

 Peche do centro ás 9.05 horas. 

Saídas 

 A saída efectuarase por cursos e co profesorado que imparta clase na última sesión. 

O alumnado sairá por filas e  mantendo a distancia. 

O alumnado non transportado irá ao final das filas. 

Horarios: 

 13:40 : 1º, 2º e 3º de educación primaria 

 13:45 : 4º, 5º e 6º de educación primaria 

 13:50:  6º, 5º e 4º  de educación infantil  

O profesorado do equipo covid fará a atención do alumnado transportado. 

As familias do alumnado non transportado esperarán na beirarrúa. 
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21. CARTELERÍA 

A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica e 

impresa polo propio centro en tamaño A3 ou superior. 

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, 

murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas 

Existe cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns: 

o Manteña a distancia de seguridade de chan e parede 

o Frechas de entrada e saída. 

o  Normas hixiénicas. 

o Uso correcto da máscara. 

o Cartelería de prohibición de acceso ao centro a calquera persoa con síntomas        

compatibles coa Covid. 

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

o Os corredores e outros espazos estarán marcados con frechas indicativas das rutas 

a seguir, sempre pola dereita do mesmo (azul de acceso e verde de saída) 

o Nos aseos bandas horizontais de espera e cartelería sobre o lavado de  mans. 

o Dentro dos aseos haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica                

correcta dese procedemento. 

o Nas aulas cartelería de desinfección de mans con xel. 

o Indicadores de uso de xel e de papeleiras. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA 

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

centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polo Concello, está 

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

adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022” e de acordo co Anexo VI.  

O dito protocolo determinará as medidas de prevención e protección fronte á Covid e 

determinará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras.  

Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de mellorar 

de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos. 

Mañanceiros ouactividades previas ao comezo da xornada 

No servizo de mañanceiros seguirase o protocolo ordinario co engadido das prevencións 

en materia de consumo de alimentos e no caso dos momentos de descanso deitados coa 

separación de polo menos 1,5 metros entre colchóns ou colchonetas. 

Protocolo do Concello de Arteixo. 

22. Actividades extraescolares. 

Protocolo do Concello de Arteixo 

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

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. 

As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando 

en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas 

24.  Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Na realización de reunións de titorías e utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á 

reunión non presencial mediante videochamada ou teléfono. 
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Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser                           

pre- senciais adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións.Titoría nº 1. 

A reunión será con previa cita, mantendo a distancia de seguridade, desinfección de 

mans, uso de máscara e 1 único proxenitor. 

De solicitar algún documento-proba para ver facilitarase copia do documento. Unha vez 

revisado quedará depositado posteriormente nunha bandexa para este fin o tempo 

necesario de seguridade. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e 

outros sistemas (abalarMobil) cando proceda. 

 
MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 
 
O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano 

autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa 

obriga do emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas 

as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. 

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

alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven 

posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo 

momento. 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades 

sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

Este alumnado terá prioridade para entrada nas aulas con carácter xeral. No caso de que a 

parada se estableza na vía pública faranse ringleiras coa suficiente separación entre 

alumnos/as. A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada 

 
O transporte escolar do CEIP de Galán conta con 8 rutas, chega escalonadamente ao 

centro antes das 9:00 horas no espazo de estacionamento sinalizado. 

 

MEDIDAS USO DE COMEDOR 

Protocolo de comedor do centro publicado na web. 

 

 



 

 
 

CEIP de Galán 
Rúa Miguel de Cervantes, 21 
15141 Oseiro- Arteixo (A Coruña) 
 881880903       881880906  
ceip.galan@edu.xunta.gal 
www.edu.xunta.gal/centros/ceipgalan 

28 

 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DOUTROS ESPAZOS. 

 

 Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas 

No caso de aulas de desdobre, biblioteca, aulas de apoio, informática extremáranse os 

protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido. Nestas aulas tamén é 

obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

 

 Educación física 
 
Os espazos nos que se desenvolverán as clases de EF serán, preferiblemente, ao aire libre 

e manteranse as medidas de desinfección e hixiene establecidas para os cambios de clase 

e para o uso de material de contacto. No caso do uso do pavillón, este terá sempre as portas 

abertas para así poder dispoñer dunha boa ventilación. 

Traballarase cos grupos burbulla tratando pouco a pouco de ir integrando xogos en parellas, 

pequeno e gran grupo, sempre respetando as normas de hixiene e desinfección personal 

como nos materiais, normas que se detallan a continuación: 

MEDIDAS HIXIÉNICO-SANITARIAS 

 Para o acceso ao pavillón o mestre/a de educación física terá destinado unha porta 

diferente para entrar co seu alumnado as instalacións para así evitar tanto fluxo de nenos/as 

pola mesma porta. 

 Antes de comezar e o rematar as clases o alumnado deberá ter unha correcta hixiene 

de mans co xel hidroalcohólico. 

 O uso de máscaras é obrigatorio para todo o alumnado de 1º a 6º de primaria. 

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se 

realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros. Cando se compartan 

materiais procurarase a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización 

de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou 

polideportivos pechados con ventilación reducida. 

 Na aula ordinaria 

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o 

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto 

dos/as compañeiros/as. 

Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores 
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propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. 

Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible. 

Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a 

necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material. 

 
 Cambio de clase 

 
• Na materia de E.F sairán da aula para ir ao patio ou ao pavillón seguindo as 

medidas de distancia e hixiene. A saída será ordenada e continua de 1 en 1, deixando a 

distancia de seguridade. 

• As especialidades de música, relixión, inglés, apoios de PT e AL impartiranse nas 

aulas específicas destas especialidades e nos espazos destinados para apoios. 

Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá proceder a desinfectar o seu 

posto, en caso de ter sido usado con anterioridade. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de 

clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que 

finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e 

paulatina do alumnado. 

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 

Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia 

de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior 

antes de entrar.  

Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante 

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

 

 
 Outras aulas 

 
No caso de aulas de desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo ou 

informática extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis 

compartido. 

Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe 
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de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicarase ao 

alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso 

privativo. 

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

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

e recálcase a importancia dunha axeitada ventilación dos espazos. 

 
 Biblioteca 

 
A biblioteca poderá ser usada ata o 75 %, según o aforo das bibliotecas públicas. 

Establecerase un protocolo de acceso á biblioteca. 

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

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

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

dispoñibles. 

Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado 

A biblioteca non será usada no horario de recreo. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. 

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

Según sexan as medidas sanitarias e a programación das actividades extraescolares de 

tarde, a biblioteca poderá ou non abrirse en horario de tarde. 

 
 Uso dos aseos. 

 
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu aforo. 

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 

unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. ( Aseo próximo 

ao comedor escolar) 

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. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS RECREOS 
 

Recreo en E.Infantil e Primaria en dúas quendas, de 11.25 a 11.55 e de 11.55 a 12.25 . 

O recreo é de 30 minutos, de 11.25 a 11.55 horas  4º E. I , 5º E.I 1º , 2º  e 3º de educación 

primaria. 

De 11:55 a 12:25  os cursos de 4º, 5º e 6º de primaria e 6º de educación infantil. 

Espazos primaria: patio exterior, parchís, patios interiores, pavillón e patio anexo ao pavillón.  

Espazos infantil: patio de infantil e salon de usos multiples. 

Os grupos están por clase individualmente, se a  incidencia é baixa, certa normalidade, 

poderán xuntarse os grupos do mesmo nivel nas zonas de patio sinaladas. 

A merenda é nos patios. No caso de chuvia os recreos faranse nas propias aulas. A 

merenda  neste caso, farase en quendas fóra da aula nos lugares sinalizados para cada 

curso. En infantil poderase facer na propia aula. 
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MEDIDAS  ESPECIFICAS  PARA  ALUMNADO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  E  DOS  

DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

Poderanse, ao inicio da xornada, realizar  accións nas que se traballe a lembranza de 

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

realizarán presentadas como algo lúdico. 

Para o alumnado de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico e 

priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas. Inutilízase o 

dosificador de xel da entrada. Só disporán do xel na propia aula. 

 

Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, 

garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes 

materiais non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección. 

A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados, no 

caso de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. 
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Outras consideracións para infantil e e primaria. 

Non estará permitido que o alumnado traia da casa xoguetes ou calquera tipo de xogo. 

A fonte de auga estará pechada. 

O alumnado deberá traer a súa botella de auga para uso individual e panos desbotables. 

Cada grupo clase estará nunha zona delimitada de patio sinalizada.  

Realizaranse rotacións para que o alumnado poida dispoñer de distintos espazos ( cada dúas 

semanas) 

Non se celebrarán no centro festas de cumpreanos. 

 
 MEDIDAS ESPECÍFICAS  PARA ALUMNADO DE NEE 
 
 
Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 

máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. 

No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a 

protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección 

colectiva, establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo 

grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

 

Nos casos nos que o alumnado non leve máscara e non se poida manter a distancia 

interpersoal, poderíase indicar o uso por parte do profesorado de máscara cirúrxica ou 

autofiltrante, ademais dunha pantalla ou viseira, en función da avaliación do risco de cada 

caso por parte do Servizo de Prevención de Riscos Laborais. 

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

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

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

ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, 

dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

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

medida de prevención de risco. 

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 

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

No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de 
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facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 

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

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

alumnado con necesidades educativas especiais. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 
Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das 

medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase 

calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da 

pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

 

O profesorado dispón dunha dotación de material de hixiene composto por panos 

desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que 

usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material 

do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O material 

de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo 

 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do 

material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as 

medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.  

 

A sala de profesorado, cun aforo reducido a 9  persoas, é un espazo que debe ser 

hixienizado e ventilado constantemente polo profesorado que o use, tanto o lugar que se 

ocupe en cada cambio de profesor/a coma os elementos de uso común como   teclados, 

pantallas ou calquera material compartido. Establecese como medida de   desinfección de 

mans con xel hidroalcólico antes e despois de usar a máquina expendedora. 

 

A utilización do teléfono da sala de profesorado e inhalámbrico, requerirá   desinfectalos por 

parte do usuario ou usuaria antes e despois do seu uso. 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo 

dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

 

Na realización de reunións de titorías priorizarase o recurso á reunión non presencial 
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mediante videochamada ou teléfono. Cando a reunión teña que ser presencial adaptaranse 

espazos para este tipo de reunións onde se garantirán os criterios de seguridade xunto coa 

dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

 

 Normas en materia de reunións de órganos colexiados. 

 

1. De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 

Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, 

celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos 

que o seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser 

este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas. 

2. Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros 

que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos 

considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia 

ou o emitido por correo electrónico. 

3. As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado preferentemente 

a través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación 

da mesma e un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por 

separado o senso das votación. 

 
 MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 
 
 Educación para a saúde 

1. O equipo Covid asegurará que a información sobre o protocolo chegue a toda a 

comunidade educativa. Páxina web. 

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

e comprensión das medidas de prevención e hixiene.  

4.        Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as 

indicacións das autoridades sanitarias. 

5.       Promoción de hábitos de vida activa e saudable no centro educativo a través do 

Plan proxecta, Aliméntate ben no curso 2021-2022. ( Hábitos de alimentación saudable) 
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 Aulas virtuais 

 O acceso á mesma estará na páxina web do centro. 

 As aulas virtuais utilizarase no suposto de educación a distancia, co alumnado de 

terceiro de Educación Primaria en adiante e para o alumnado que parcialmente estea 

en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no 

conxunto da aula, 

 Usarase así mesmo  en primeiro e segundo de Educación Primaria.. 

 Nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou 

videochamadas para manter contacto coas familias  

 Na Educación Infantil, no primeiro e segundo cursos de Educación Primaria no que 

non se usen aulas virtuais, ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible o 

seu uso, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o 

mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á 

educación a distancia. 

 Dito modo alternativo quedará recollido na programación didáctica. 

 A persoa coordinadora Tic realizará o mantemento da aula virtual. 

 O alumnado de 5º e 6º utilizará o recurso Edixgal. 

 No caso de corentenas ou illamentos, de non contar con recursos propios, 

procederase de acordo co sistema habilitado para a cesión de dispositivos Covid. 

 

 Normas específicas relativas a metodoloxías na aula e programacións 

 
As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá n no 

caso de ensino a distancia. 

Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado 

que non poida seguir a ensinanza telemática.  

Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 

seguimento continuo do curso polo alumnado. 
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DIFUSIÓN DO PLAN 

 
Na páxina web do centro, publicarase este “Plan de adaptación do CEIP de Galán á 

situación COVID-19”, á disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá 

ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. O Plan é presentado 

ao claustro para facer as aportacións oportunas, presentarase ante o Consello 

Escolar, enviarase a inspección educativa e estará visible na páxina web do centro. 

 

 

ANEXOS 

ANEXO I. ENQUISA DE AUTODECLARACIÓN CLÍNICA 

DECLARACIÓN RESPONSIBLE 

ANEXO II 

USO DE MÁSCARA 

MEDIDAS XERAIS 

ESCENARIOS 

MANTEÑA A DISTANCIA DE SEGURIDADE 

ANEXO: ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO CONTEXTO COVID-1
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ANEXO I. 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/súa medico/a ou pediatra. 

 
 

 
Presentou nos últimos días? SI NON 

 
 
Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

 
 
 
 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 
Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

 
 
 
 

 SI NON 

CONVIVIU nos últimos 

10 días? 

cunha persoa Covid-19 + 

confirmado? 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D./Dª  , con 

DNI número , como pai/nai/titor legal do alumno/a 

 , matriculado no curso 

  , do centro educativo    
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO 

CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O 

CURSO 2021-2022 e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar 

diariamente a enquisa de autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON 

envialo/a  ao centro e contactar cos servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en 

caso presentar cando menos un síntomas previstos. De igual xeito coñece a obriga de 

seguir as indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a conviva cunha 

persoa con diagnóstico positivo de Covid-19. 

O alumno/a non poderán acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos  

sanitarios. 

A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo  

Covid do centro. 

En ,  a de ________de 2021. 

 ASDO.       
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ANEXO II 
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USO DE MÁSCARA 
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ANEXO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

No caso da atención á diversidade, mantéñense as catro medidas fundamentais na 

prevención do coronavirus:  

 uso de máscara de protección (de forma obrigatoria en maiores de 6 anos 

sempre que a toleren), 

 incremento da hixiene de mans ata un mínimo de 5 veces ao día, 

 manter a distancia física establecida de forma xenérica 

 e potenciación da ventilación dos espazos pechados 

Medidas específicas de prevención da transmisión da Covid-19: 

o O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiénica, 

que cumpra coa normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (para as 

reutilizables), sempre que teña unha idade superior a 6 anos e recomendada para 

alumnado entre os 3 e 6 anos. Neste colectivo, será necesario verificar a tolerancia 

do neno ou da nena á máscara. Se non fose posible a súa utilización, prescindirase 

do uso da máscara por parte do/a neno/a e manterase un cumprimento estrito da 

distancia de seguridade. 

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

sexa posible que os profesionais de interveñen con el garden a distancia de 

seguridade para as diferentes actuacións precisas (aseo, outros apoios á 

autonomía persoal, atención de audición e linguaxe, etc), mantendo a máxima 

distancia posible, de como mínimo 1,5 metros. Ademais intensificaranse o resto de 

medidas de hixiene como o lavado de mans e a ventilación. 

o Nos restantes casos a distancia recomendada será de 1,5 metros, podéndose 

diminuír a 1,2 metros. Se non se puidese manter esta distancia e esta tivese que ser 

reducida, complementaríase coa utilización de mamparas de separación entre os 

escritorios. 

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

educativos (colchonetas, elementos de estimulación sensorial, etc) procederá a 

ventilación posterior da sala e limpeza con solución dos virucidas aprobados polo 

Ministerio das superficies utilizadas 
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o Con carácter xeral e por motivos de inclusión, o ACNEE formará o grupo de 

convivencia estable coa aula á que pertence. Nos caso de alumnado en 

escolaridade combinada o alumnado formará grupo de convivencia estable coas 

aulas ás que lle correspondan tanto nun mesmo centro como en centros 

diferentes. 

o Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para 

o alumnado mediante a utilización dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de 

Comunicación, e das modalidades comunicativas que utilice o alumnado. A tal fin 

poderá dispoñerse cartelería con pictogramas .Así como a adaptación de 

información e recomendacións a modalidades accesibles como, por exemplo, 

lectura fácil. 

o Poderase dispoñer dun documento de adaptación específico de medidas de 

seguridade. Este documento será elaborado polo Departamento de Orientación 

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

documento formará parte do Plan de Atención Individualizado previsto no Protocolo 

de Atención Educativa a Urxencias Sanitarias e Enfermidade Crónica 

o  O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas 

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

por  persoal do centro educativo. 

o Nas sesións de Audición e Linguaxe farase uso de máscaras transparentes, 

hixiene de mans e ventilación do espazos dun mínimo de 5 minutos tras 

cada sesión. 

o   Prestarase especial atención á hixienización dos agarres das cadeiras de 

rodas, que poden ser manipulados por diferentes persoas no centro. 

o  No caso de alumnado en modalidade de escolarización combinada 

recoméndase que os días de permanencia en cada centro sexan continuados 

para facilitar a trazabilidade epidemiolóxica. 
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o  Ante unha persoa que desenvolva síntomas compatibles con Covid-19 no 

centro educativo seguirase o protocolo de actuación do centro 

previamente elaborado. 

 

o No caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o uso da 

máscara por xustificación médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara, 

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

dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na eventualidade de que non 

houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara 

cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. 

o   Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible  coa 

Covid, os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa 

traballadora do centro educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao 

edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada. 
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE E OUTRAS 

RECOMENDACIÓNS PARA A INTERVENCIÓN NA COVID_19 (1) 

 
IMPORTANTE: O PRESENTE DOCUMENTO REVISARASE COA FRECUENCIA QUE MARQUEN AS 
NECESIDADES DO ALUMNADO E A REALIDADE SOCIO-SANITARIA MARCADA POLA COVID-19 

 
DATOS DO/A ALUMNO/A 

 
Nome Primeiro apelido Segundo apelido Data de nacemento 

    

Curso actual Escolarización combinada co centro Idade 
   

Nivel de risco (Anexo XI) 
(NR1/NR2/NR3) 

 

 
DATOS DO/A FACULTATIVO/A SANITARIO/A DATOS DO/A ORIENTADOR/A 

 
Nome  Nome 

   

Centro de saúde Teléfono  Centro educativo Teléfono 
     

Horario de Contacto   Horario de Contacto  

Correo electrónico  Correo electrónico 
   

 
RESUMO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS EDUCATIVOS A TER EN CONTA PARA DEFINIR AS 
MEDIDAS DE SEGURIDADE: 
(A cubrir polo/a orientador/a) 

 

SINTOMATOLOXÍA DIFERENCIAL 
(A cubrir polo servizos sanitarios) 
SINTOMATOLOXÍA DIFERENCIAL QUE PODE PRESENTAR O/A ALUMNO/A NO CASO DE COVID-19 

 

OUTRAS SITUACIÓNS ESPECIAIS DE RISCO QUE PODEN SER SEMELLANTES A SINTOMATOLOXÍA 
COVID 
- Por exemplo, se a fatiga e a somnolencia pode débese á medicación que está a tomar, etc. 

ELEMENTOS A ADAPTAR DA ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN Á CASUÍSTICA CONCRETA DO/A 
ALUMNO/A 

 

(1) O presente DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICO DE MEDIDAS DE SEGURIDADE enmarcado no “Protocolo de 
prevención da transmisión da COVID-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo (versión 
16/09/2020)” será de aplicación para o alumnado con calquera tipo de necesidade de atención á diversidade, xa proveña de NEAE ou 
calquera tipo de situación sobrevida. 

PROPOSTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE DO/A ALUMNO/A NO CENTRO  EDUCATIVO: 
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-(A cubrir polo centro educativo e servizos sanitarios) Sinale só os apartados que precise o/a alumno/a: 
 

A) HIXIÉNICAS E DE PROTECCIÓN 
Condicións/Recomendacións 

Aspectos a ter en conta 
Centro Educativo Servizos sanitarios 

 
Uso da máscara 

  

 
Pantalla de seguridade na intervención 

  

 
Aplicación de xeles desinfectantes 

  

 
Distancia física 

  

 
Ventilación 

  

B) OUTRAS MEDIDAS SEGUNDO A SITUACIÓN DE RISCO DO ALUMNO/A 
Aspectos a ter en conta Centro Educativo Servizos sanitarios 

 
Interacción social 

  

 
Interacción na aula 

  

 
Desprazamentos 

  

 Accións ante as barreiras de 

accesibilidade e comunicación 

  

 Alimentación en horas de clase/realización 

de Glicemias 

  

 
Outras consideracións 

  

C) MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE 
 

EMPREGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

 
Tipo de máscara 

 

 
Bata de protección 

 

 
Pantalla de protección 

 

 
Guantes 

 

 
Outras medidas 

 

En …………………………………., a ………… de ………………………………………….. de 202...... 
 

SINATURAS DE CONFORMIDADE: 
 O/A FACULTATIVO/A SANITARIO/A O/A ORIENTADOR/A PROXENITORES/TITORES LEGAIS 

    

 


