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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONOS 

CEIP A Gándara Narón. Rúa Colmeote SN 15570. Narón (A Coruña) 

Teléfono: 881.938.386 

Correo electrónico: ceip.gandara.naron@edu.xunta.es 

 

MEMBROS EQUIPO COVID 

Enrique Blanco Guillén (Xefe de estudos) 

Mª Belén Bellón Navarro (Mestra de Infantil) 

Ana Graña Piñeiro (Mestra de Primaria) 

 

CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

Centro Saúde Narón. Rúa 25 de xullo SN 15570. Narón (A Coruña) 

Teléfono: 981.383.791 

Persoas de contacto: Julia Leira Vivero (referencia) e José Manuel Villar Freire (reserva). 

 

ESPAZO ILLAMENTO COVID 

O espazo de illamento COVID será a ludoteca, ubicada na planta baixa con boa ventilación. Esta aula está 

dotada de máscaras, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables. 

ALUMNADO 

 A B TOTAL 

4º INFANTIL 19 19 38 

5º INFANTIL 25 25 50 

6º INFANTIL 24 23 47 

1º PRIMARIA 25 24 49 

2º PRIMARIA 25 24 49 

3º PRIMARIA 25 24 49 

4º PRIMARIA 24 25 49 

5º PRIMARIA 24 24 48 

mailto:ceip.gandara.naron@edu.xunta.es
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6º PRIMARIA 25 25 50 

 

CADRO DE PERSOAL 

DOCENTE 

TITORAS APOIOS ESPECIALISTAS 

18 2 8 

NON DOCENTE 

CONSERXE ADMINISTRATIVA COIDADORAS 

1 1 2 

 

GRUPOS ESTABLES 

GRUPO Nº ALUMNOS/AS TITORAS OUTRO PROF 

4º INFANTIL A 19 Mª Mar Rey lago 

Mestra Apoio Infantil e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música, Relixión e PT-AL. 

4º INFANTIL B 19 Fátima Mª Muíños Rodríguez 

Mestra Apoio Infantil e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música, Relixión e PT-AL. 

5º INFANTIL A 25 Mª Carmen Caruncho Prado 

Mestra Apoio Infantil e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música, Relixión e Psicom. 

5º INFANTIL B 25 Alba Tenreiro López 

Mestra Apoio Infantil e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música, Relixión e Psicom. 

6º INFANTIL A 24 Ana Ayala Rodríguez 

Mestra Apoio Infantil e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música, Relixión e 

Pisomotricidade (Concello). 

6º INFANTIL B 23 María del Carmen Julías Casás 

Mestra Apoio Infantil e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música, Relixión e 

Pisomotricidade (Concello). 

1º PRIMARIA A 25 Mª José González Castro 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

1º PRIMARIA B 24 Nuria Gutiérrez González 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 
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2º PRIMARIA A 25 Ana Graña Piñeiro 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

2º PRIMARIA B 24 Sabela Casal Sánchez 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

3º PRIMARIA A 25 Belén Casanova Mayo 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

3º PRIMARIA B 24 Carlota Pena Freijomil 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

4º PRIMARIA A 24 Mª Elena Pérez Fernández 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

4º PRIMARIA B 25 Mª Dolores Carpente Carpente 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

5º PRIMARIA A 24 Susana Santalla Fernández 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

5º PRIMARIA B 24 Silvia María Sabín Mesa 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

6º PRIMARIA A 25 Anilda Vidal Sanjurjo 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

6º PRIMARIA B 25 Lucía Vellón Fernández 

Mestres/as de PT-AL e 

Especialistas EF, Inglés, 

Música e Relixión. 

 

Cabe recordar que en función das necesidades do grupo poderán entrar mestres/as de apoio. Estes/as 

serán os mesmos ao longo de todo o curso. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

Neste centro todos os grupos, tanto os de infantil coma os de primaria, serán grupos de convivencia estable, 

polo que ningún grupo terá relación co outro tanto dentro do edificio escolar (cada grupo na súa aula) coma 

nos recreos, xa que cada grupo terá a súa zona asignada e delimitada. 

 

CANLE DE COMUNICACIÓN 

A canle de comunicación será vía telefónica. Esta vía empregarase para dar a coñecer os posibles casos de 

sintomatoloxía compatible, así como as ausencias de persoal docente e non docente e a comunicación das 

familias co equipo COVID no caso dalgunha incidencia ou ausencia. 

Todo o persoal (docente e non docente) disporá dos teléfonos móbiles dos mestres/as do equipo COVID. 

 

REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO 

O procedemento de rexistro de ausencias do persoal (docente e non docente) e do alumnado serán o que 

empregamos habitualmente por medio da aplicación XADE da consellería de educación, universidade e 

formación profesional. 

 

COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E 

EDUCATIVAS 

O procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades farase por medio dunha canle informática 

denominada “EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos 

posibles casos confirmados. Esta información será accesible para o persoal sanitario que determine a 

autoridade sanitaria e utilizarase para que o centro de seguimento de contactos alerte da existencia de 

casos positivos confirmados no centro. 
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN (INDIVIDUAL E COLECTIVA) 

Tal e como dita o protocolo do 31 de agosto, de forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo 

menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo, así como o uso da máscara polo 

persoal do centro, outras persoas que accedan ao centro educativo e para todo o alumnado, con excepción 

do nivel de educación infantil. Non obstante, neste nivel RECOMÉNDASE o uso da máscara durante toda a 

xornada lectiva 

Nas entradas do centro disporase de produtos de hixiene que permitan a todo aquel/a que acceda ao centro 

realizar unha adecuada hixiene de mans, así como tamén en todas as aulas, colocarase un dispensador de 

xel hidroalcohólico. 

Neste centro, tanto na educación infantil coma na primaria, a organización do alumnado establecerase en 

grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicará criterios de limitación de distancia. En todo 

caso, garantirase a estanqueidade do grupo en todas as actividades que se realicen dentro do centro 

educativo. 

A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula (Páxina 19 do protocolo do 

3º de agosto) (a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras), 

ademais retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o 

máximo distanciamento posible. 

O uso da máscara será OBRIGATORIO a partir dos 6 anos (educación primaria) de idade con 

independencia do mantemento da distancia interpersoal. O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o 

profesorado, como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante a xornada lectiva en todos 

os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obrigatorio levar 

unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como 

por exemplo no comedor ou na merenda antes do recreo. 

Por outra banda, a obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten 

algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, 

pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para 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 da persoa obrigada. Ademais na 

cartelería do centro existira unha específica que lembre a formación sobre o uso de máscaras. 

Na etapa de infantil, na propia aula poderase traballar 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 de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a 

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

de uso obrigatorio. 

O centro informará a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención da 

transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto 

manexo das mesmas, destacando: 



8 
 

 O correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de gardala nos momentos 

da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado. 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

 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, obrigatoriamente á chegada á aula e á volta de recreo e 

baños. Sería recomendable que cada alumno/a tivera un xel de uso propio (traído da súa casa) para 

realizar a hixiene de mans de forma voluntaria. 

 A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido. 

 A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade. 

 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, prestarase 

especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do 

alumnado verificarase polo profesorado a realización unha vez sentados na aula mediante a 

formulación de preguntas. 

 Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns. 

 Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución alcohólica. 

 Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de mimetismo, 

acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no comedor, cada vez que 

van o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de 

xabón e papel para secar as mans. 

 Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel 

hidroalcohólico nos espazos comúns. 

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con 

tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto das persoas. 

 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias 

(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como 

antes e despois de comer, usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido. 

 

Xa 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 propios como estoxos ou 

semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. 

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. 

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar 

pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar. 

Por outra banda, evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do alumnado 

de diferentes grupos de convivencia o clases, así como as que esixan unha especial proximidade. 
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Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección 

establecidas nas medidas do protocolo do 31 de agosto. Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha 

das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

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/as. 

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 ser posible, o novo usuario realizará unha correcta 

hixiene de mans antes do seu uso, así como unha correcta limpeza do equipo de traballo unha vez 

finalizado o 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 portaría, lugar onde 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 existirá ao carón un dispensador de xel 

hidroalcohólico. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático a disposición do público xeral, cada 

usuario deberá realizar a hixiene de mans antes do seu uso. 

Finalmente os canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal 

do concello...) será por vía telefónica. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

O protocolo de limpeza é obrigatorio para todo o persoal de limpeza con independencia da súa dependencia 

orgánica polo que será de aplicación non só ás empresas externas senón tamén ao persoal dos concellos 

que teñen a obriga de realizar o mantemento e conservación de conformidade coa normativa vixente. 

TAREFAS DO PERSOAL DE LIMPEZA 

 Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da 

intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos dúas veces ao día. 

 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes 

como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros elementos de 

similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos aseos. 

 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies 

de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. 

 Limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden limpas 

e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 
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TAREFAS DA CONSERXE DO CENTRO E DO PROFESORADO 

Seguindo as recomendacións do Protocolo da Xunta de Galicia de 22 de setembro de 2020, das 

Consellerías de Cultura, Educación e Universidade pola que se aproba a actualización do Protocolo de 

adaptación ao contexto COVID19 nos centros de ensinanza Non Universitaria de Galicia para o curso 20/21; 

así coma os protocolos de prevención da transmisión da Covid-19 no alumnado con Necesidades 

Educativas Especiais para o ámbito educativo y o de Prevención da Transmisión da Covid-19 nos 

comedores escolares dos centros educativos non universitarios. 

Tendo en conta o Protocolo de PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS 

CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 VERSIÓN 16-09-

2020, no seu punto: 

4.2. Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 

minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible entre 

clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:  

4.2.1. Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o 

maior tempo posible.  

4.2.2. Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do 

aire interior. 

4.3. Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 

consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala polos menos 

15 minutos logo de cada sesión. Asemade para completar o “Plan de adaptación á situación COVID-19 no 

curso 20/21 do CEIP A Gándara”. 

Os profesionais do centro educativo cubrirán unha folla de mantemento de Ventilación das AULAS e AULAS 

COMPARTIDAS onde se reflexe o cumprimento do PROTOCOLO, diante da posibilidade de que xurdan 

gromos ou abrochos da COVID 19. 

Exemplo de cadro. Mestres/as titores/as. 

Aula Día Mestra/e Todo o 
día 

Inicio da 
Xornada 

Tempo Recreo Tempo Finalización 
das clases 

Tempo Entre 
clases 

Tempo Sinatura 

1º 05/10/20 xxxx  Si 15’ Si 30’ Si  Ind. 2ª-3-º 
Profe 
de 
inglés 

15’  

1º 06/10/20 xxxx si          

Exemplo de cadro. Especialistas PT, AL, Orienatación… 

Aula Día Mestra/e Todo o 
día 

1ª hora 2ª hora 3ª hora Recreo 4ª hora 5ª hora Tempo 
*15 
min 

Sinatura 

AL 05/10/20 xxxxx si       15’  

AL 06/10/20 XXXX  SI SI  - SI SI  -   
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DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 

Nos supostos no que existan varias persoas dedicadas a tarefas de limpeza, unha delas realizará total ou 

parcialmente a súa xornada na quenda de mañá, podendo realizarse rotacións no uso das quendas. Cando 

as tarefas de limpeza se realicen por unha única persoa realizará parte da súa xornada (polo menos 1/3) en 

xornada de mañá. 

 

MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 

O material para a realización das tarefas de limpeza será aquel que facilite a empresa contratada polo 

concello de Narón. Ademais terán en conta as seguintes indicacións aparecidas no protocolo do 31 de 

agosto: 

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

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No 

uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

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

de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

XESTIÓN DE RESIDUOS 

En relación coa xestión de residuos, teranse en conta as seguintes recomendacións: 

 Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de 

mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras ou 

contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal. 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción resto 

(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 

separadas). 

 No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no 

centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos 

usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con 

peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación 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. 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

A encargada do rexistro e inventario do material de protección recae na figura da secretaria do centro. Este 

material básico (pantallas, máscaras, luvas...) atópase no despacho do equipo directivo e aquel/a que 

precise de algo pode pasarse a recollelo. 
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Por outra banda, cada aula disporá de xel, panos desbotables e papeleira con pedal, así con 

proporcionaráselle a cada titora un pulverizador con desinfectante para utilizar nas mesmas. Ademais 

colocaranse alfombras de desinfección nas distintas entradas do centro e mercaranse termómetros para a 

medición da temperatura a distancia do alumnado. 

 

XESTIÓN DOS GROMOS 

Defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica entre a poboación nun determinado 

lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote. 

TEMOS QUE TER MOI CLARO que NON ASISTIRÁN AO CENTRO aqueles estudantes, docentes e outros 

profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19 (febre maior de 37,5º C, tos seca, dificultade 

respiratoria, fatiga severa, dor muscular, falta de olfacto e/ou gusto e diarrea), así como aqueles que se 

atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros 

as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

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

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, avisarase ao mestre/a de garda COVID e este/a 

levarano a un espazo separado de uso individual (ludoteca), 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. O pai, nai ou titor/a legal 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 que 

inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do 

centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse 

o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo Covid do centro de saúde de referencia. 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa do 

alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 

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

consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as edo seu profesorado, así como 

de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha 

alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 

identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a 

mesma información. 

Por outra banda, 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 dunha proba diagnóstica. 

Finalmente, trala aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade 

Sanitaria. 
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ESCENARIOS NO SUPOSTO DOS GROMOS 

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

determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo 

ou do centro educativo na súa totalidade. Hai que ter en caso os seguintes supostos: 

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

alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co 

caso confirmado a unha distancia. 

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

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

nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 

días. O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá 

continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de 

COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible 

infección por COVID-19. 

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

educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade 

das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña 

xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. A 

medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da 

Pandemia, previsto no punto 10.1 do protocolo do 31 de agosto. 

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

implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días no caso 

da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de 

contacto estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

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

protocolo relativas ao ensino a distancia. 

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

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

Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas 

específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE 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 
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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 á 

exposición ao SARS-CoV-2. 

 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

ENTRADAS E SAÍDAS 

ENTRADAS 

A entrada ao centro para o alumnado de PRIMARIA levarase a cabo dez minutos antes das 9 horas da 

mañá (8:50-9:00). Esta levarase a cabo de forma LIBRE e INDIVIDUAL, xa que non poden acceder ao 

recinto escolar acompañados dun adulto. O alumnado entrará ao centro pola porta peonil (Rúa Colmeote) e 

dependendo a que zona do edificio vaian, empregarán distintas entradas. Polo tanto, os grupos de 1º, 3º e 

5º entrarán pola porta A (véxase mapa ao final deste apartado), mentres que os de 2º, 4º e 6º pola porta B e 

P (persoal). 

Con respecto ao alumnado de infantil, a entrada ao centro comezará xusto despois de que rematen os 

nenos/as de primaria, arredor das 9 horas. No caso deste alumnado, poderán vir acompañados DUN 

pai/nai, titor/a legal ou familiar. Coma na entrada de primaria, empregaranse tamén as dúas portas, a porta 

B para o alumnado de 5º, a P (persoal) para os/as de 6º e a porta A para os/as de 4º de infantil. Os de 5º e 

6º farán a entrada de forma LIBRE e INDIVIDUAL (acompañados/as ata as portas P e B), mentres que 

os/as máis pequenos/as poderán facer unha fila no patio cuberto superior, acompañados DUN pai/nai, 

titor/a legal ou familiar, respectando a distancia interpersoal de 1,5 metros. 

En ambas entradas (primaria e infantil) haberá mestres/as de garda indicando os camiños e velando para 

que o alumnado cumpra as medidas hixiénicas e de distanciamento. Ademais desde o luns 5 de outubro 

habilitouse a porta próxima ao pavillón da mocidade, para que tanto o alumnado de primaria coma o de 

infantil (cada un na súa quenda) poidan a utilizala se o estiman oportuno. 

 

SAÍDAS 

As saídas do alumnado de infantil comezarán quince minutos antes das 14 horas (13:45). Sairán de forma 

escalonada, comezando os/as de 4º de infantil e rematando os/as de 6º, pola porta que hai no patio do 

recreo de infantil que da ao exterior do centro (Travesía Bispo Argaya). Alí cada titora entregara a cada 

neno/a aos seu respectivo pai/nai, titor/a legal ou familiar. 

Por outra banda, a saída do alumnado de primaria farase a partires das 13:50 horas. Acompañados/as das 

súas titoras, entregarán os nenos/as as súas familias, que estarán a esperar fora do recinto escolar. As 

quendas de saída serán as seguintes; na primeira quenda 1º (porta peonil que da a rúa Colmeote) e 2º 

(porta aparcadoiro de mestres/as), na segunda, 3º (porta peonil) e 4º (porta aparcadoiro) e na terceira e 
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última, 5º e 6º (ambos pola porta peonil). Nas saídas haberá mestres/as de garda que irán informando de 

cando poden ir saíndo para evitar contactos e aglomeracións nas escaleiras e corredores. 

 

 

OUTROS ASPECTOS 

ENTRADA E SAÍDA NAS AULAS 

Cada aula dispón de dúas portas, unha delas será a de entrada e a outra a de saída. Na de entrada (xa no 

interior da aula) haberá xel hidroalcohólico (unicamente manipulable polos mestres/as), panos desbotables 

e papeleira con pedal. 

CIRCULACIÓN NO CENTRO EDUCATIVO E BAÑOS 

Na planta baixa (infantil), o alumnado de 4º de infantil empregará o antigo baño das nenas (ala dereita do 

edificio). Este dispón de catro retretes, dous para o grupo A (un para os nenos e outro para as nenas) e os 

outros dous restantes para o B, debidamente sinalizado nas portas dos mesmos. Os nenos/as de 4º de 

infantil non farán ningún recorrido circular, xa que este baño queda próximo as súas aulas. Con respecto ao 

alumnado de 5º de infantil, utilizarán o antigo baño dos nenos (ala dereita do edificio). O emprego dos catro 

retretes será o mesmo que en 4º de infantil. Estes nenos/as no momento de ir ao WC seguirán os sinais 

marcados no chan realizando un circuíto circular para non cruzarse con ningunha persoa. Mentres que os 

nenos/as de 6º de infantil empregarán o baño que hai na ala esquerda do edificio escolar enfronte da 

ludoteca. O uso deste WC será o mesmo que nos outros dos baños anteriormente explicado. Como os de 5º 

de infantil, terán marcado no chan uns sinais para que fagan un circuíto circular de ida e volta á aula que 

será debidamente reforzado polas súas mestras os primeiros días de clase. 
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Na primeira planta (1º, 2º e 3º de primaria) aproveitando o corredor circular empregarase o mesmo cando 

teñan que ir ao WC. Por exemplo unha nena de terceiro sairá da súa aula en dirección ao baño (ala 

esquerda do centro) e voltará polo corredor no que está o departamento de orientación, facendo un circuíto 

circular. 

Na segunda planta, ao dispor dun único corredor, empregaremos a división do mesmo (carril esquerdo e 

dereito) para que os nenos/as se despracen ao WC, sempre empregando o da dereita. 

USO DE ELEVADORES 

O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de mobilidade. 

NÚCLEOS DE ESCALEIRAS 

Sempre empregarase tanto para subir como para baixar, as escaleiras que queden ao lado dereito. 

CARTELERÍA E SINALÉCTICA 

Tanto nas distintas zonas importantes do centro (patios, entrada, corredores e baños) coma nas mesmas 

aulas haberá cartelería sobre hábitos de hixiene, uso correcto da máscara, distancia interpersoal... Ademais 

nas tres plantas do centro estarán marcados os circuítos circulares para ir ao baño, así como marcas no 

chan para cumprir a distancia interpersoal no momento en que o alumnado e o persoal docente fagan uso 

dos corredores e escaleiras. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

MADRUGADORES 

Este ano a ANPA A Buxaina, encargada de levar a cabo tanto o programa de madrugadores como as 

actividades extraescolares, tomou a determinación de suspender temporalmente este servizo ata que haxa 

un protocolo de actuación adecuado e seguro para os nenos/as. 

 

XUNTANZAS DO ANPA E CONSELLO ESCOLAR 

ANPA 

Están barallando distintas posibilidades para levar a cabo as súas futuras xuntanzas. En canto decidan a 

mesma nolo comunicarán. 

CONSELLO ESCOLAR 

Neste centro as xuntanzas co consello escolar levaranse a cabo no comedor do CEIP, gardando a distancia 

interpersoal de 1,5 metros e empregando o uso de máscara no transcurso da mesma. 
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TITORÍAS E COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

TITORÍAS 

As titorías se levarán a cabo de forma presencial, mantendo como sempre a distancia interpersoal e o uso 

de máscara e xeles. No caso de que non se puidera realizar de forma presencial poderíase optar pola vía 

telemática ou telefónica. Sería tamén recomendable que as familias baixaran aos seus dispositivos móbiles 

a aplicación abalar para a xustificación de faltas. 

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. Mentres que para 

trámites administrativos, o centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non 

coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos 

 

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

O uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado por 1,5 

metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. O aforo actual do comedor é 

de 40 alumnos/as, polo que o centro viuse obrigado a habilitar o ximnasio do centro como novo comedor co 

que aumentaríamos o aforo ata 80 nenos/as que poderían facer uso do comedor. 

No caso de que a demanda fose maior ao aforo, teríamos que facer dúas quendas de comedor. A primeira 

quenda comezaría ás 14 horas e remataría ás 15:00. Mentres que a segunda quenda daría comezo ás 

15:15 e remataría ás 16:00 horas. Cabe dicir, que na primeira quenda farían uso do comedor o alumnado de 

infantil e 1º e 2º e 3º de primaria e na segunda quenda o restante. No caso de non superar os (80 

comensais faríase unha soa quenda rexistrando en que lugar se colocan os usuarios/as que lles 

correspondería agardar ata a segunda quenda. 

Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a 

continuidade do grupo de pertenza. 

Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible os menús serán 

empratados en cociña e servidos en bandexa. No caso de existir varios pratos secuenciais recomendase o 

uso de máscara no período entre ambos. 

O persoal colaborador respectará as rateos que correspondan ao número de alumnos/as presentes en cada 

unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das quendas. 

Por outra banda, o alumnado da segunda quenda esperará na súa aula ata que lle chegue o momento de 

facer uso do comedor. Estas 6 aulas (4º de primaria A e B, 5º A e B e 6º A e B) estarán vixiados polas 

monitoras que proporcione a empresa adxudicataria. Respecto ao alumnado da primeira quenda, unha vez 

que remate o servizo de comedor, este ao igual cos da segunda quenda estarán vixiados/as polas 

monitoras que proporciona a empresa. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

EDUCACIÓN FÍSICA 

A materia de EF impartirase na súa totalidade no exterior do centro escolar, agás o alumnado de infantil, co 

cal utilizaríamos a aula de psicomotricidade do centro. Así como se a meteoroloxía é adversa 

(excepcionalmente) poderano empregar tamén o alumnado de primaria. 

O uso da máscara será obrigatorio (con excepción do nivel de infantil, non obstante neste nivel 

RECOMÉNDASE o uso da máscara durante toda a sesión) agás que se realicen no exterior, de maneira 

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

medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e 

procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans.  

 

CAMBIOS DE AULA 

O proceso nos cambios de aula será o similar que cando os nenos/as marchan do cole ou utilizan o baño. 

Empregaranse polo tanto os percorridos circulares, o uso das escaleiras pola parte dereita e o mantemento 

da distancia interpersoal de 1,5 metros, así como o uso da máscara. 

 

BIBLIOTECA 

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. O equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo 

sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. 

A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á biblioteca, se 

fose posible mediante petición previa. 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/as 

usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá permanecer 

en caixas identificativas e illadas como mínimo catro horas antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de 

xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a situación 

excepcional. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

INFANTIL 

CLIMATOLOXÍA FAVORABLE 

Levaranse a cabo tres quendas para os tres grupos de idade. Os horarios das quendas serán os seguintes: 

4º Infantil A-B 5º Infantil A-B 6º Infantil A-B 

11:00-11:25 horas 11:30-11:55 horas 12:00-12:25 horas 

Como se pode observar no cadro, hai 5 minutos entre un recreo e outro que se empregará para que o 

alumnado poida volver a aula sen que ningún grupo coincida polos corredores. 
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O patio de infantil dividirase a súa vez en dúas zonas. A zona 1 será a que vai desde o tobogán e as 

casiñas ata o remate do patio (zona de area). Mentres que a zona 2 collerá os balancíns e os tobogáns e a 

zona pavimentada que vai a dar a entrada do centro. Cada grupo rotará cunha periocidade diaria. 

CLIMATOLOXÍA ADVERSA 

Neste caso as mestras de infantil poderán optar a ir aos patios cubertos do centro antes ou despois dos 

recreos de primaria, iso si, cada grupo nunha zona, sen mesturarse con outros grupos para asegurar a 

estanqueidade dos mesmos. Tamén poderán empregar a aula de psicomotricidade. 

GARDAS DE RECREO 

Cada nivel terá as súas dúas titoras para facer as gardas de recreo máis o reforzo dun mestre/a 

especialista, agás o grupo de 4º de Infantil que terá o reforzo das dúas mestras de apoio, sobre todo 

durante o 1º trimestre. Por exemplo, no grupo de 5º de infantil A e B o luns farán garda as súas dúas titoras 

(descansando o/a especialista), o martes fará garda unha das dúas titoras e o/a especialista (descansando 

unha das dúas titoras) e o mércores fará a garda de recreo o especialista e a titora que descansou o día 

anterior. A distribución será a seguinte: 

 4º Infantil: As 2 titoras e as 2 mestras de apoio. 

 5º Infantil: As 2 titoras e 1 especialista. 

 6º Infantil: As 2 titoras e 1 especialista. 

Os tobogáns, casiñas, balancíns e bancos quedan clausurados ata que a situación derivada do COVID 

mellore. 

PRIMARIA 

CLIMATOLOXÍA FAVORABLE 

Realizaranse dúas quendas para os seis grupos de idade. Os horarios das quendas serán os seguintes: 

1º Quenda 11:30-11:55 horas 

2º Quenda 12:00-12:25 horas 

Como se pode observar no cadro, hai 5 minutos entre un recreo e outro que se empregará para que o 

alumnado poida volver a aula sen que ningún grupo coincida polos corredores. 

1º Quenda 1º Primaria (A-B) 3º Primaria (A-B) 6º Primaria (A-B) 

2º Quenda 2º Primaria (A-B) 4º Primaria (A-B) 5º Primaria (A-B) 

O patio de primaria dividirase en seis zonas, que son as seguintes: 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 

Patios cubertos 

Pavimentada 

(Sala de 

mestres/as) 

Zona verde 1 

(Pavillón da 

mocidade) 

Pista 

polideportiva 

Zona verde 2 

(Postas de 

volei) 

Zona verde 3 

(Corredor 

catering 

comedor e 

bancos). 

Cada grupo rotará con periocidad semanal. 

CLIMATOLOXÍA ADVERSA 
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Neste caso levaranse a cabo tres quendas de recreo e en cada unha baixarán aos dous patios cubertos 

catro grupos que empregarían medio patio cada un. 

1º Quenda 2º Quenda 3º Quenda 

1º-2º Primaria 3º-4º Primaria 5º-6º Primaria 

 

Os horarios das quendas serán os seguintes: 

1º Quenda 2º Quenda 3º Quenda 

11:30-11:45 horas 11:50-12:05 horas 12:10-12:25 horas 

Como se pode observar no cadro, hai 5 minutos entre un recreo e outro que se empregará para que o 

alumnado poida volver a aula sen que ningún grupo coincida polos corredores. 

 

CLIMATOLOXÍA MOI ADVERSA (ALERTA LARANXA OU VERMELLA) 

Para aqueles casos nas que a climatoloxía sexa moi adversa e o patio cuberto da parte inferior estea 

anegado de auga ou sarabia, empregarase en exclusiva o patio cuberto superior en 6 quendas. Os horarios 

quedan como seguen:  

QUENDA CURSOS QUENDA CURSOS 

11:00-11:15 Horas 1º A-B 12:00-12:15 Horas 4º A-B 

11:20-11:35 Horas 2º A-B 12:20-12:35 Horas 5º A-B 

11:40-11:55 Horas 3º A-B 12:40-12:55 Horas 6º A-B 

 

De acordo ao Protocolo de adaptación ao contexto COVID-19 nos centros de ensino non universitario 

de Galicia no curso 2020-2021 establécese no punto 14.1 relativo á xestión dos comedores escolares 

establece que: “O alumnado estará separado a 1.5, e non encarados, de ser necesario, en oblicuo. O 

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

primaria poderá comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando os grupos, con carácter xeral, 

por 1.5 m un do outro. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantindo a 

estanquidade.”  

Así mesmo, na formación recibida no equipo COVID atopamos nas respostas dadas polo comité de 

expertos ante a pregunta de “como se procedería coa merenda no caso de non poder realizala no exterior?” 

a resposta foi: insistir na limpeza de mans en que só se retirarán as máscaras para a inxesta de alimentos. 

Unha vez finalizada, deberán poñer de novo as máscaras”.  

Con todas estas referencias lexislativas (e en ausencia dunha referencia máis específica ao respecto) en 

caso de que sexa completamente imposible desenvolver a merenda no exterior por supoñer un perigo para 

o alumnado, actuarase como segue:  

No 1º ciclo de Educación Primaria (1º e 2º curso) no que as mesas están dispostas en grupos estanco, 

levaranse a cabo 4 quendas de merenda. Comerá 1 integrante de cada mesa en cada unha das quendas 
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permanecendo os demais coa máscara posta. A ventilación será a máxima que permita a aula e evitando 

falar durante o momento da inxesta.  

No resto de cursos de Educación Primaria  nos que o alumnado está disposto en filas e columnas coa 

máxima separación que a aula permite, propoñemos dúas opcións: comer columnas alternas, unha sí unha 

non ou ben, facer un zig zag; isto é, retirar a máscara un sí e un non de cada columna e fila. Deste xeito 

asegurarase o máximo distanciamento posible. Deberá asegurarse a máxima ventilación posible e evitar 

falar durante o momento de retirada da máscara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDAS DE RECREO 

Cada nivel terá as súas dúas titoras para facer as gardas de recreo máis o reforzo dun mestre/a 

especialista, directora, orientador/a e PTs-ALs. A distribución será a seguinte: 

 1º Ciclo: As 4 titoras e 2 especialistas. 

 2º Ciclo: As 4 titoras e 2 especialistas. 

 3º Ciclo: As 4 titoras e 2 especialistas. 

Por exemplo, no grupo de 1º de Primaria A e B o luns farán garda as súas dúas titoras (descansando o/a 

especialista), o martes fará garda unha das dúas titoras e o/a especialista (descansando unha das dúas 

titoras) e o mércores fará a garda de recreo o especialista e a titora que descansou o día anterior. 

Cabe recordar que tanto nas saídas aos recreos coma nas entradas ás aulas o alumnado desprazarase 

polo corredor non coincidindo con outros grupos nos corredores e mantendo sempre a distancia interpersoal 

de 1,5 metros e empregando sempre a máscara. 

  

PLANO PARA 1º CICLO 

 

 

PLANO RESTO DE PRIMARIA 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE INFANTIL E 1º E 2º DE 

PRIMARIA 

INFANTIL 

A metodoloxía de traballo será globalizado por proxectos e continuaremos aplicando o método ABN. 

Empezaremos cada sesión traballando as normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa 

pandemia, como algo lúdico. 

En canto ao emprego de baños temos un para nenos e outro para nenas na ala dereita da planta baixa. O 

baño das nenas será usado polas clases de 4º de infantil. Este ten 4 retretes; un para nenas de 4º de infantil 

A e outro para nenos da mesma aula. Mentres que os outros dous retretes serán, un para as nenas de 4º de 

infantil B e o outro para os nenos de esa mesma aula. O outro baño de nenos empregarase do mesmo xeito 

polas aulas de 5º de infantil (A e B). Finalmente o WC empregado para 6º de infantil (A e B) será o que se 

sitúa ao lado da ludoteca. A distribución será a mesma que para 4º e 5º de infantil. 

Por outra banda para o xogo por recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito 

individual en grupos colaborativos, garantindo a desinfección posterior do material empregado. Dito material 

non será de moitas pezas e será de fácil desinfección. Eliminaremos xoguetes ou obxectos que non sexan 

estritamente necesarios. Todos os xoguetes e utensilios serán dados a cada neno/a de maneira individual 

para o seu uso na mesa ou no chan ao seu carón dependendo da natureza do mesmo. 

Respecto ao material de aula, cada alumno/a terá un estoxo de plástico con tapa co seu material persoal, 

con nome e foto. Cada neno/a contará con un ficheiro persoal para gardar os seus traballos. 

En canto ás merendas, estas realizaranse de xeito individual na aula, en grupos colaborativos en espazos 

diferenciados por una distancia de 1,5m. Cada alumno/a traerá a súa merenda nun taper identificado co seu 

nome e deberán acostumarse a non compartir. 

Finalmente nos recreos haberá tres quendas, unha para cada nivel, de 11 a 11:25 (4º de infantil A e B) de 

11:30 a 11:55 (5º de infantil A e B) e de 12 a 12:25 (6º de infantil A e B). O patio estará dividido en dúas 

zonas para que non se xunten os grupos A e B. Estas dúas zonas terán una rotación diaria para que ambos 

grupos podan cambiar de ambiente. Cerraremos aquel mobiliario do parque que requira una desinfección 

que resulta máis complexa (o tobogán con casiña). O resto do mobiliario estará baixo supervisión das 

mestras de garda e desinfectando cada vez que remate unha quenda de recreo. 

 

PRIMARIA 

No primeiro ciclo de educación primaria levarase a cabo unha metodoloxía o máis activa posible, dadas as 

circunstancias. Trataremos de levar a cabo actividades que esperten o interese e curiosidade do alumnado 

para captar a súa atención e favorecer unha aprendizaxe significativa. Para isto, a maiores da realización de 

actividades sobre o material funxible empregaranse actividades interactivas grazas á pizarra dixital. Para o 

emprego da pizarra dixital, proxectaranse as actividades e as mestras farán as propostas ao alumnado quen 



23 
 

responderá a viva voz e será a mestra a que manipule o rato e/ou teclado. Se nalgún caso concreto 

deséxase dar ese protagonismo ao alumnado, será de xeito individual coas medidas de separación e 

desinfección oportunas.  

A maior parte das tarefas que antes asumía o alumnado “encargado” serán tamén traspasadas ás mestras 

para evitar posibles fontes de contaxio e deambulación innecesaria do alumnado pola aula. Porén, en todo 

momento trataremos de facer partícipe ao alumnado mediante xogos verbais, debates, conversas,... para 

atender igualmente a súas necesidades de socialización e benestar psicoemocional. 

O material que se vai a empregar cada día vai a estar previamente disposto nunha mesa auxiliar en cada un 

dos grupos de traballo estables dentro do gran grupo burbulla. Tamén disporán dos útiles de traballo en 

estoxos ou recipientes individuais para evitar que o compartan ou que manipulen o que non lles 

corresponde. Será a mestra quen, previa desinfección, faga o reparto diario para que cadaquén dispoña del 

de xeito individualizado. 

En canto aos xogos, empregaranse unicamente aqueles que sexan susceptibles de ser desinfectados con 

total seguridade e soamente poderán ser empregados por unha persoa cada día pasando a un período de 

corentena ata o seu próximo uso. Aínda que a premisa será optar por xogos que minimicen ao máximo ao 

risco ou eviten o contacto. 

No relativo ao tempo de recreo, cada grupo clase estará disposto na zona que lles corresponda esa semana 

coas precaucións oportunas. Durante a merenda, e posto que retirarán as máscaras para o consumo dos 

alimentos, aseguraremos a distancia de 1.5m. No tempo restante, optaremos por xogos grupais que 

permitan a interacción co mínimo contacto. Ex: zapatiño quedo está. Coa supervisión constante das mestras 

de garda para lembrar as normas derivadas da situación COVID na que nos atopamos.  

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

PRESENCIAL 

 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. 

 O persoal que preste atención ao alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras, e de ser 

posible, máscaras transparentes no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a 

súa atención requira non respectar a distancia de seguridade, ou o traballo a realizar sexa 

incompatible cunha máscara convencional. 
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 O Departamento de Orientación colaborará co equipo COVID-19 na identificación das necesidades 

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

imposibilidade de realizalo. 

 O centro educativo axustará tódalas indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten 

escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

 No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas entre ambos 

centros, co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 

Dadas as normas específicas establecidas pola Consellería, cabe a posibilidade de que a cantidade de 

alumnado de atención específica se vexa reducido por non poder realizar intervención conxuntas entre 

alumnos/as de diferentes aulas. 

Non é que exista unha diminución de alumnado con NEAE, senón, que existen condicionantes externas 

coma os horarios de recreo, normas específicas e/ou outros que fan que se reduzan as posibilidades de 

atención ao alumnado, sendo recomendable que se dote de maior profesorado para a atención ao 

alumnado NEAE. 

 

NON PRESENCIAL 

Unha vez analizados os posibles escenarios que nos podemos atopar, consideramos que cabe a 

posibilidade de que no presente curso, volvamos ter unha situación sanitaria semellante a que se presentou 

durante o pasado curso escolar. 

Co fin de levar a cabo accións de carácter compensatorio co alumnado con Necesidades Educativas 

Especiais, tal como recolle múltiple lexislación, tanto estatal como autonómica a proposta do Departamento 

de Orientación ao completo está encamiñado a realizar unha intervención a catro niveis, adaptando ditas 

medidas as circunstancias e características do alumnado: 

 De modo presencial, en caso debidamente xustificados por NEE o/ou casos de vulnerabilidade 

atendidos polo DO. 

o Se as autoridades educativas e sanitarias permiten levar a cabo unha intervención dentro 

da escola (por ser un grupo moi reducido de alumnos e contar coa totalidade do centro para 

levar a cabo a mesma) Dado que o traballo específico que se realiza con este alumnado é 

moi complexo de realizar  para as familias. 

 De modo telemática: 

o Por medio da plataforma posta a disposición pola Consellería para a realización de 

videochamadas (Cisco Webex). 

o Por medio da aula virtual (alumnado de 3º de Educación Primaria ate 6º Educación 

Primaria). 

o Na páxina web do centro igual que o curso pasado (alumnado de Educación Infantil e o 

resto dos cursos de Educación Primaria). 
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o Proporcionando material cara a impresión por parte das familias vía e-mail corporativo. 

 Realizando chamadas ás familias (dende número oculto) para manter unha comunicación constante 

e realizar un seguimento e guía do proceso de Ensino- Aprendizaxe dos seus fillos e fillas. 

 Proporcionar material elaborado e adaptado en formato papel, a aquelas familias que pola súa 

propia idiosincrasia non contan cos medios axeitados para a impresión e o emprego de material 

dixital. 

 

COORDINACIÓN CO PROFESORADO-TITOR/A 

O Departamento de Orientación xunto co/a titor/a determinará un Plan de Actuación Específico para o 

alumnado co que estaban a traballar; sendo os membros do Departamento de Orientación os encargados 

de supervisar as tarefas. 

Co fin de levar a cabo unha intervención conxunta e non perder o grupo de referencia, o Departamento de 

Orientación funcionará como un engrenaxe: 

 A orientadora comunicarase (telefonicamente, vía e-mail corporativo e/ou por Cisco Webex) cunha 

periodicidade dunha vez por semana co profesorado titor/a para saber en que punto se atopan co 

seu alumnado NEAE. 

 Unha vez obtida a información, realizarase unha reunión de coordinación vía Cisco Webex na que 

se coordinará a actuación a levar a cabo co alumnado, así como a realización de múltiples 

propostas, co fin de chegar a todos e cada un dos nosos alumnos e alumnas. 

Débese procurar que o alumnado con NEE participe nas actividades de grupo que favorezan a súa 

integración social, como videochamadas, actividades interactivas, aínda que teña que participar un membro 

do Departamento de Orientación como apoio á actividade do titor/a de forma puntual. 

 

RECURSOS A EMPREGAR 

 Fichas de reforzo das editoriais. 

 Cadernos de editoriais ou elaborados. 

 Fichas páxinas web. 

 Fichas de xogos en papel. 

 Debuxos de carteis, actividades conmemorativas de festividades do ano ou culturais. 

 Outras actividades e traballo de habilidades: estimulación da intelixencia, traballo da atención, 

percepción e memoria, actividades manuais (psicomotricidade fina, motivación, etc…). 

 Actividades online. 
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

En principio, as reunións do profesorado levaranse a cabo de forma presencial. Estas realizaranse no 

comedor do centro, xa que é a sala con maior capacidade e a única do centro na que se cumpriría coa 

distancia interpersoal de 1,5 metros, usando como sempre a máscara. No caso de que non se puideran 

levar a cabo de forma presencial, empregaríase a ferramenta proporcionada pola consellería (Cisco 

Webex). 

Por outra banda, o aforo de sala de mestres/as queda limitado a 11 mestres/as, a sala de reprografía e 

conserxería a 2 e o despacho do equipo directivo a 4 (os 3 membros e unha persoa a maiores). 

Con respecto a uso de ordenadores, fotocopiadora, máquina do café... unha vez rematado o seu uso, cada 

mestre/a limpará aquelas zonas nas que premeu. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

FORMATIVO 

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

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

por toda a comunidade educativa. Polo tanto: 

 Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

 Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias, mantendo unha 

canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir. 

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

das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de 

que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

 

Por outra banda, Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID 19, para facer do alumnado 

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

incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa 

viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. 

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

saudable nos centros educativos a través de dun gran abano de programas como son o Plan proxecta e 

Contratos programa, entre outros. Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva 

interdisciplinar e baixo as dúas liñas 

marcadas: 

 Hábitos de alimentación saudable. 

 Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 
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Cabe comentar que a Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de 

profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros 

educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de 

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

 

PEDAGÓXICO 

A Consellería de Educación, Universidade e FP facilitará ao centro unha Aula Virtual. Esta utilizarase, de ser 

o caso e nos supostos de educación a distancia (a partir de terceiro de Educación Primaria) e tamén para o 

alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade 

presencial no conxunto da aula. Nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación como foros, 

vídeochamadas, blogs ou calquera outras ferramentas que as mestras consideren oportuno para manter 

contacto coas familias e, de ser posible, fornecer contidos educativos para este tipo de alumnado. 

No caso de que non se usen aulas virtuais en infantil e nos dous primeiros cursos de educación primaria, 

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. Corresponde ao coordinador TIC e á coordinadora EDIXGAL do centro, asistidos 

de ser o caso polos asesores Abalar, colaborar coa posta en funcionamento e o mantemento da aula virtual. 

Durante o mes de setembro, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para o 

alumnado e profesorado. 

Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos grupos, facilitarán ao 

alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que forman 

parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro para estas tarefas. 

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o 

funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a 

distancia. 

A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar plenamente operativos e 

funcionando ao finalizar o mes de setembro. É recomendable que os/as do alumnos/as estean 

familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un 

usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a todos os cursos virtuais e 

facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave. 

No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de 

conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e o 

notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas 

necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. 

Finalmente as programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se 

seguirá no caso de ensino a distancia. Ademais, incluirase na programación o modo de proveer 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. 

 

Este plan de adaptación é susceptible de sufrir modificacións, unha vez posto en práctica e 

detectados posibles erros, cambios ou melloras, así como tamén en función da evolución da 

pandemia e ás futuras indicacións das autoridades sanitarias. 


