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

sedesenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación 

dacomunidade 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. 

 

Este documento modifica as normas de organización e funcionamento 
do centro e o plan de convivencia do mesmo. O incumprimento dos 

apartados contidos neste documento suporá a consideración de falta 
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quedando determinar pola persoa instrutora a gravidade da mesma.  

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
 
 DATOS XERAIS DO CENTRO 

- Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

1. Denominación do centro, enderezo eteléfonos. 
 

Tipo de centro PÚBLICO 

Denominación oficial   CEIP ILLA VERDE  

Código do centro 27016728 

Provincia LUGO 

Enderezo Roi Xordo, nº2  ,27002, Lugo  

Teléfonos: Dirección                 982 82 81 43 

Secretaría/Xefatura de Estudos      982 82 81 44 

Anexo Infantil             982 82 81 45 

Fax                              982828146 

 Orientación             982828147 

Dirección de correo electrónico  ceip.illaverde@edu.xunta.gal 

Páxina Web http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/ 

 

 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha 

auto enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa 

síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARS- CoV-2 

mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se 

describenoAnexoI,quedeberealizarseantesdachegadaaocentro.A enquisa 

non ten que comunicarse aos centros educativos, senón que deberase 

adoptar polo persoal dos centros educativos as medidas oportunas en 

función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro aausencia.

 As familias asinarán unha declaración responsable, MODELO na páxina 50 

do http://www.edu.xunta.gal/portal/node/34961 e no ANEXO XV deste 

documento e comprometeranse a non enviar ao neno/a ao centro caso de 

presentar síntomatoloxía compatible ANEXO V , no caso de que una familia 

se negase a asinar o compromiso, pediráselle que asine a negativa, 

informaráselle da responsabilidade en caso de aparición dun 

mailto:ceip.illaverde@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/34961
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gromo/abrocho e notificarase á Xefatura Territorial para que se tomen as 

medidas oportunas de cara a garantir a seguridade no centro. A ese 

alumnado tomaráselle a temperatura tódolos días á súa chegada ao centro 

polo que non accederá ao centro ata que sexa posible a toma de 

temperatura.

 Realizarase a menor rotación posible do persoal e profesorado, 

organizando equipos estables para reducir os contactos.

 Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus 

pais/nais/titores/aslegais)realizarán unha autoavaliación dos síntomas de 

forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección 

por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero 

si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico- epidemiolóxica que 

se describe no Anexo xv que debe realizarse,cada

mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un 

dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titoresnon 

enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou 

pediatra. 

 No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como 

consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen 

dependencia os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de 

ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende o médico 

ou pediatra.

 

 
2A. Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación 

 

 
 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. 
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Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e 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. 

 

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

non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co 

centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha  da persoas membros 

do equipo COVID. 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. 

 
O centro educativo informará, explícitamente e con confirmación de recepción da 

información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de 

idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder 

ao centro educativo. Os centros educativos poden establecer mecanismos para a 

identificación de síntomas nos alumnos á entrada ao mesmo ou unha declaración 

responsable dos proxenitores ao inicio do curso escolar. Porén a medición de 

temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será 

realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao 

centroescolar. 

 

 
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV- 

2 nun alumno/a, 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. Habilitarase, dende oinicio do curso, un espazo 

específico de uso individual no centro para illar a aquelas  persoas nas que se 

detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará 

con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos 
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desbotables. 

Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, 

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

contactos estreitos dos posibles casos confirmados. A 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. 

A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto ánormativa de 

protección de datos os seguintes fluxos de información: 

 No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou 

de algún alumno/a da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do 

centro incluirá a información dos contactos estreitos do afectado/a, entre 

eles o compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da mesma e o 

profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do 

transporte e do comedor escolar, os compañeiros do transporte particular 

no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela información sobre 

outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar 

voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. O rastrexo doutros 

eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades 

extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma información 

será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da 

consellería de Sanidade solicite información no caso de que exista casos 

sospeitosos por sintomatoloxía compatible con COVID 19 que estean a ser 

investigados ou nos que existan indicios de que teñan xurdido no centro 

educativo. 

 No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña 

confirmación dun caso positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun 

centro escolar ou dun profesional que traballe no mesmo, incluirá a 

información na aplicación informática onde solo resultara visible para o 

equipo COVID do centro escolar. 

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

presenteprotocolo. 

 Para os efectos do protocolo para a prevención e control doabsentismo 

escolar e do número máximo de faltas de asistencia permitidas, as 

ausencias comunicadas derivadas da aplicación das anteriores medidas 

consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do 

facultativo para a súa acreditación. 

  

De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal 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 

estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se 

realicen dentro do centro educativo 

 

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

aula traballarase 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. O 

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 usoobrigatorio. 
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 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por 

espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, nos cambios de sesión, 

durante os recreos e ao finalizar as clases, e coas medidas de prevención de 

accidentes necesarias: 

 Cando as condicions meteorolóxicas e do edificio o permitan, 

manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible ou incluso toda a 

xornada. 

 Débese aumentar a subministración de aire fresco e non sedebe 

usar a función de recirculación do aire interior. 

 

 

 

 Cando un profesional no mesmo espazo con diferentes alumnos/a  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. 

 Con carácter xeral,e salvo razón xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se 

permite a entrada dos proxenitores no centro educativo. O centro establecerá 

horarios específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios 

de entrada e saída nin con intercambios de clase ourecreos. 

 Para a saída do centro ou para o inicio do servizo de comedorpoderase 

flexibilizar o horario dentro da última hora lectiva. O equipo directivo 

determinará a saída por colectivos con distancias horarias, sempre que sexa 

posible. Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións 

nos patios ou que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas 

directamente ao exterior dorecinto. 

 
 O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída 

velará porque o material está recollido polo alumnado; e o alumnado preparado 

para saír ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario 

establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras. 
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 A dirección do centro determinará o número de profesores/as suficientes 

para ordenar as saídas e evitar a formación de agrupacións de alumnado no 

recinto, así como impartir instrución ao alumnado para quenon forme 

agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar. 

 Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina 

web do centro. 

 

2. Membros do equipo COVID. 

- Membros do equipo COVID. 
 

Nome Mestre  

Carlos Vázquez 

Fernández 

Coordinador/director Coordinación do 

equipo e coa XT, 

sanidade e axentes 

externos. 

Rodríguez Arias, 

Clara 

PT  Supervisión da 

execución do plan en 

PT, AL, ATE e 

Orientación. 

Ana Mª Méndez 

Álvarez- Cedrón 

EI Edificio Anexo Supervisión da 

execución do plan no 

edificio Anexo. 
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Nome Mestre  

Gelo Peña 

Portomeñe 

Coordinador/director Coordinación do 

equipo e coa XT, 

sanidade e axentes 

externos. 

Isabel Silva 

Castro 

Primaria Supervisión da 

execución do plan en 

PT, AL, ATE e 

Orientación. 

Elvira Gómez 

Rodríguez 

EI Edificio Principal Supervisión da 

execución do plan no 

Edifico Principal 

 

 

 A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de 

sinalización e máscaras de protección. Corresponde ao equipo formado na 

COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro, o inventario das 

mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega 

e o seu consumo para a actividade propia docentro. 

 
 Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de 

funcionamento, suplir o aprovisionamento de equipos de protección que non 

sexan centralizados pola consellería, en especial xel hidro alcohólico e os 

seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, 

luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten 

insuficientes, máscaras de protección. 

 
O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e 

contabilización dos custos deste material sexan individualizables respecto 

das restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle 

os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o 

COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo. 
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Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro 

distribuír ou organizar a distribución do material, levar a súa contabilización 

e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. 

Corresponde ao equipo COVID a planificación e o establecemento da 

duración das fases de reincorporación no suposto de aparición de abrochos. 

O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de 

conexión ou falta de equipamento para informar á consellería e esta poida 

adoptar as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da 

educación realizada por medios telemáticos. 

 

 

3. Centro de Saúde de referencia. 
- Centro de saúde de referencia : 

- Responsable Facultativo: Mª José López silva 
- Responsable enfermería: Patricia Mosquera Castro 

Fingoy  982 244 144 - 982 24 4025 - 982244711 

4. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de 

protección queinclúe. 

- Espazo de illamento 

A aula de illamento COVID será o baño situado na vivenda do conserxe, primeira porta á dereita logo do 

departamento de EF en dirección ao comedor. 

Elementos de protección que inclúe: 

Máscaras cirúrxicas para o profesorado acompañante, máscaras infantís, luvas, pantalla protectora, 

papeleira con pedal, desinfectante, xel hidroalcólico, papel industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

tel:982244144
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5. Número de alumnos por nivel e etapa educativa 

- Número de alumnos por nivel e etapa educativa 

Ensinanza Quenda Grupo EDIFICIO Edificio 
Principal 

Edificio 
Anexo 

4ºEducacióninfantil Xornadacontinua A Anexo 21  
 Xornadacontinua B Principal  21 

5ºEducacióninfantil Xornadacontinua A Principal 25  
 Xornadacontinua B Anexo  25 

6ºEducacióninfantil Xornadacontinua A Anexo 24  
 Xornadacontinua B Principal  25 
   TOTAL 

infantil 
70 71 

1ºEducaciónprimaria Xornadacontinua A Principal 25 

 

 
 Xornadacontinua B Principal 25 

 

 

2ºEducaciónprimaria Xornadacontinua A Principal 25  
 Xornadacontinua B Principal 25 

 

 

3ºEducaciónprimaria Xornadacontinua A Principal 23 

 

 
 Xornadacontinua B Principal 24 

 

 

4ºEducaciónprimaria Xornadacontinua A Principal 23 

 

 
 Xornadacontinua B Principal 22 

 

 
 Xornadacontinua C Principal 23 

 

 

5ºEducaciónprimaria Xornadacontinua A Principal 25 

 

 
 Xornadacontinua B Principal 23 

 

 

6ºEducaciónprimaria Xornadacontinua A Principal 24 

 

 
 Xornadacontinua B Principal 26 

 

 
   TOTAL 

Primaria 
313 

 

 

 Total 
Edificio 

Principal 

383 

 

 

 

 TOTAL 
centro 

454 

 

 

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

Código  
Deno-

minación  

Unidades  
 

Postos de traballo 

 DOCENTE NON DOCCENTE  

INF  PRI  EE  EI  EP  FI  FF  EM  EF  PT  AL  DO  OC  REL 
Ad

min 

Con

serx

e 

ATE TOT  

27016728  

 

CEIP Illa 

Verde 
6  13  8  12  2  1  1  2  2 2 1  0  1 1 1 2 36 
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7. Determinación do grupos estables de convivencia e dos colaborativos de 

ED Infantil, con asignación da aula, do alumnado, do profesorado que exerza 

a titoría e os especialistas que impartan materias aogrupo. 

- Determinación do grupos estables de convivencia e dos 

colaborativos de ED Infantil, con asignación da aula, do alumnado, 

do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan 
materias aogrupo. 

NIVEL AULA Nº 

ALUMNADO 

TITOR/A OUTROS MESTRES 

4º ED INF A  21 Celia Armesto 

Rodríguez 

Elva Prado Pérez 

Álvaro Gargallo López 

Mª Flor Taboada  

4º ED INF B  21 Marta Moreira 

Graña 

Ana Mª Méndez 

Álvaro Gargallo López 

Mª Flor Taboada 

5º ED INF A  25 Elvira Núñez 

Fontal 

Elva Prado Pérez 

Álvaro Gargallo López 

Mª Flor Taboada 

5º ED INF B  25 Paula 

Bermúdez 

Mariño 

Elva Prado Pérez 

Álvaro Gargallo López 

Mª Flor Taboada 

6º ED INF A  24 Mónica 

Rodríguez Luna 

Ana Mª Méndez 

Álvaro Gargallo López 

Mª Flor Taboada 

6º ED INF B  25 Elvira Gómez 

Rodríguez 

Elva Prado Pérez 

Álvaro Gargallo López 

Mª Flor Taboada 

1º ED PRI A  25 Mª Jeús Pérez 

Sánchez 

Miguel García Paz 

Álvaro Gargallo López 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

1º ED PRI B  25 Gemma Yáñez 

Dablanca 

Miguel García Paz 

Álvaro Gargallo López 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

2º ED PRI A  24 Ana Martínez 

Díaz 

Miguel García Paz 

Álvaro Gargallo López 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 
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2º ED PRI B  25 Ánxela Álvarez 

Sestelo 

Miguel García Paz 

Álvaro Gargallo López 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

3º ED PRI A  23 Javier García 

Núñez 

Miguel García Paz 

Álvaro Gargallo López 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

3º ED PRI B  24 Mercedes 

Fernández 

García 

Miguel García Paz 

Álvaro Gargallo López 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

4º ED PRI A  23 Verónica 

Fernández 

Novo 

Miguel García Paz 

Manuel López Fernández 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

4º ED PRI B  22 Luisa Fontela 

García 

Miguel García Paz 

Manuel López Fernández 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

4º ED PRI C  23 Carmen 

Mazaira 

Rodríguez 

Miguel García Paz 

Manuel López Fernández 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

5º ED PRI A  25 Gelo Peña 

Portomeñe 

Miguel García Paz 

Manuel López Fernández 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

Iria Tejeiro López 

Luisa Fontela García 

5º ED PRI B  23 Iria Tejeiro 

López 

Carlos Vázquez Fernández 

Manuel López Fernández 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

6º ED PRI A  24 Tania López 

Rodríguez 

Carlos Vázquez Fernández 

Manuel López Fernández 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 

6º ED PRI B  26 Carlos Rivera 

López 

Carlos Vázquez Fernández 

Manuel López Fernández 

Isabel Silva Castro 

Mª Flor Taboada 
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Grupos colaborativos de ED Infantil 

Realizaranse a comezos de curso e anexarase a este documento no 

momento en que sexan definitivos. 

 

Con carácter xeral nos momentos nos que se poida dar unha 

situación de “nova normalidade”  poderá permitirse que os grupos 

de convivencia estable poidan interaccionar con outros grupos do 

mesmo nivel. 

8. Medidas específicas para os grupos de infantil 

Medidas específicas para os grupos de infantil 

 

8.1. Os alumnos e alumnas do grupo relacionarase entre eles de modo estable, 

podendo socializar e xogar entre si durante o tempo de recreo no exterior, sen ter 

que garantir a distancia de seguridade. Estes grupos evitarán as interaccións con 

outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o seu número de 

contactos con outros membros do centro. 

8.2. Utilizarán unha aula de referencia onde desenvolverán, sempre que sexa 

posible e as características das materias e materiais así o permitan, toda a súa 

actividade lectiva, sendo os/as docentes, quen se despracen polo centro. 

 

8.3. Nas actividades no exterior e nas filas, cos alumnos mirando nunha mesma 

dirección, non será preciso o distanciamento. 

 

8.4. A organización dos recreos limitarase a un solo grupo con alternancias 

horarias entre grupos. 

 

8.5. Os obradoiros serán adaptados a grupos colaborativos e procurando a 

desinfección do material despois de cada uso. 

 

 

8.6. Todos os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado do grupo levaránse a 

cabo sempre dentro da aula, agás os casos de PT, AL ou alumnado de relixión.  

8.7. O número de docentes que atenda a este alumnado será o mínimo posible. 

8.8. Elaboraráse cartelería para axudar a entender as normas. 

8.9. En o caso de alumnado de infantil de 3 anos e durante ou período de 

adaptación, os proxenitores acompañarán ao alumnado a ou patio ou á aula nos 
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primeiros días. Como na situación anterior, deberase n extremar as distancias de 

seguridade en o patio entre grupo e grupo e o/a pai/nai que acompañe a o seu 

fillo/filla, deberá extremar as medidas de hixiene e de distanciamento con o resto 

de alumnado e profesorado. 

8.10. Cada vez que o alumnado entre en a súa aula, sentará sempre en o mesmo 

sitio. 

8.11. Como norma xeral, a distribución das mesas do alumnado en a aula de infantil 

(pupitres de dous ou más alumnos/as), vén determinada por a propia forma dos 

pupitres, o que supón que haxa un mesmo espazo diferenciado en grupos 

colaborativos. 

8.12. Polos seus peculiares características, extremarase a vixilancia do alumnado en 

o patio e o tránsito por o interior do centro, con a finalidade de limitar os seus 

contactos con outros membros do centro que non forman parte do grupo de 

convivencia estable, evitar que vaian tocando as paredes, pasamans das escaleiras 

e obxectos que atopen a o seu paso. 

8.13. A a hora de asignar mesa a os alumnos e alumnas, haberá que ter en conta ao 

alumnado con n.e.a.e. que vai recibir apoio dentro de clase para que haxa espazo 

suficiente para o profesorado que o atende. 

8.14. As mesas non deberán de moverse de sitio durante todo o día, xa que iso 

supón eliminar o máximo distanciamento posible entre mesas distintas. 

8.15. A aula do grupo debe estar correctamente ventilada durante o maior tempo 

posible. Sempre que as condicións ambientais permítano , a porta e as xanelas da 

aula deben estar abertas para provocar unha ventilación natural. 

8.16. En caso de ser posible, a porta e as xanelas das aulas de infantil 

permanecerán abertas para favorecer a ventilación natural (a ventilación forzada a 

través de ventiladores ou aires acondicionados está totalmente desaconsellada), 

así como para evitar a manipulación de mecanismos de apertura de portas.  

8.17. No caso de que o alumnado teña que abandonar unha aula do grupo para ir ao 

recreo aproveitar ese momento para facer unha ventilación 

8.18. Establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado. Aínda que o 

profesorado de infantil non traballa desde a súa mesa, recoméndase establecer 

esta, como unha zona limpa, onde poder depositar as súas propias cousas 

persoais, materiais que se van a utilizar posteriormente en a aula, material 

hixiénico..., de forma que estea libre de posibles infeccións indirectas. 

8.19. É recomendable que o alumnado de infantil traia o seu almorzo, a súa auga 

convenientemente identificada, nunha bolsa de tea de fácil lavado a 60 º. Sendo 

aconsellable que esta sexa lavada en casa con a maior frecuencia posible 

(recomendase a diario).  

8.20. Cada alumno/para deberá vir co seu almorzo en un recipiente pechado tipo 

"tupperware" que por unha banda protexe a comida ata o seu consumo, e por 

outra facilita o almorzo xa que o alumnado pódeo utilizar para non apoiar a comida 

en superficies potencialmente infectadas. 
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8.21. Como é norma habitual en infantil, o alumnado almorzará en a clase antes, ou 

despois de saír ao recreo, dependendo da quenda deste, procedéndose a lavar e 

desinfectar as súas mans de maneira previa á devandita actividade. Unha vez 

finalizado o recreo procederase a un novo lavado e desinfección de mans antes de 

retomar as tarefas. 

 

9. Canle de comunicación para dar a coñecer ao EQUIPO COVID os casos de 

sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e 

profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para 

comunicar incidencia e ausencias. 

- Canle de comunicación para dar a coñecer ao EQUIPO COVID os 

casos de sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non 

docente e profesorado e para a comunicación das familias co 
equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias 

 

a- Do alumnado:  

i. As familias comunicaranse en primeiro lugar co titor/a e será 

o titor o encargado de informar ao Equipo Covid das 

ausencias na respectiva aula ou doutra información 

relacionada. 

ii. As ausencias relativas a sintomatoloxía COVID consideraranse 

xustificadas e o titor introduciraas no xade para contabilizalas  

e informará ao seu responsable do Equipo Covid. 

iii. As familias non deben poñerse en contacto directo co Equipo 

Covid agás que non poidan facelo coa súa titora, nese caso o 

persoal de secretaría avisará ao responsable Covid que 

corresponda. 

iv. O profesorado especialista anotará no XADE as faltas 

correspondentes á súa sesión e asimesmo terá a obriga de 

informar disto no mesmo día ao titor/a quen, se fose o caso 

revisará o estado de xustificación das faltas dado que é o 

encargado de aceptar, ou non, a xustificación das familias.  

b- Do persoal docente: 

i. A xestión de ausencias levaraa a Xefatura de Estudos quen 

ademais tamén informará ao responsable COVID que 

corresponda para que anote no rexistro sinalado no epígrafe 

2b. 
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c- Do persoal non docente: 

i. A xestión de ausencias levaraa a Secretaria do centro, quen 

ademais tamén informará ao responsable COVID que 

corresponda para que anote no rexistro sinalado no epígrafe 

2b. 

 

10.  Procedemento de rexistro das ausencias do persoal e do alumnado. 

 

a) Ausencias do persoal docente: Control polo xefe de estudos. 

b) Ausencias do persoal non docente: Control pola secretaria do 
centro. 

c) Ausencias do alumnado: En cada aula e en cada sesión o mestre 
que imparta docencia co grupo anotará en xade as ausencias do 

alumnado; cando sexa anotada unha ausencia polo especialista, 

este, ademais deberá de comunicarllo ao titor. O mestre titor será o 
encargado de aceptar ou non as xustificacións. As ausencias 

relacionadas co COVID19 ou coa súa sintomatoloxía, 
consideraránse sempre xustificadas. 1 

11. Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias 

e educativas. 

11.1. Anotar a incidencia no rexistro ANEXO X (folla de faltas na sala de 

mestres). 

11.2. Informar ao coordinador/director. 

11.3. Introducir o rexistro no sistema informático  

11.4. Enviar informe por correo electrónico á inspectora. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12. Medidas xerais de protección individual:  

12.1. Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou 

croques xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. 

Identificación da posición doprofesorado. 

                                       
1 Segundo o Protocolo de adaptación á situación COVID versión 22/07/2020 da Consellería de 

Educación páxina 15 
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Aulas de infantil  

 

 

 

 

 

Aulas de 

primeiro e 

segundo de 

primaria 
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Aulas de terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria, a distancia de 

seguridade marcada no círculo será a máxima que permita á aula, na 

maioría de aulas é de 1,4-1,5m. 

Dado que o alumnado conforma un “grupo estable” permítese a colocación 

dos pupitres sen manter a distancia de seguridade se o mestre o considerase 

necesario por motivos pedagóxicos, particulariade  que deberá anotar o 

mestre no caso de ter que identificar contactos estreitos. 

 

Todos ou pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección 

do posto do/aprofesor/a, agás no ensino infantil. 

12.2. Medidas xerais: 

 No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable 

como consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen 

dependencia os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou,de 

ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os quer ecomende médico 

ou pediatra.

12.2.2. De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo 

menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro 

educativo. 
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12.2.3. En educación infantil e na educación primaria, a organización do 

alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia 

estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de 

distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia 

estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro 

educativo. 

12.2.4. Evitarase,para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, 

collages, murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas 

(ou colocaranse a una altura non alcanzable por un alumno/a). 

Exclúense do apartado anterior aqueles elementos que o mestre/a 

poidda considerar imprescindibles por criterios pedagóxicos. 

12.2.5. Ao final das clases diarias, tanto a mesa do alumnado como a 

mesa do profesorado deberá quedar totalmente libre de materiais para 

proceder a unha correcta desinfección da aula.  

12.2.6. Unha vez acabadas as clases, procederase a a limpeza e 

desinfección da aula tendo especial coidado con todas aquelas 

superficies que más estivesen en contacto con o alumnado e 

profesorado. 

12.2.7. 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. 

12.2.8. Os centros educativos deberán informar 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: 

 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 elavado.

12.2.8.2. Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

12.2.8.3. 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 
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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 e saída ao centro, antes e 

despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir 

ao aseo. 

12.2.8.4. A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez 

que se use material compartido. 

12.2.8.5. A importancia que ten a ventilación dos espazos para 

evitar a transmisibilidade. 

12.2.8.6. 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. 

12.2.8.7. Habilitar dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e 

en espazos comúns. 

12.2.8.8. Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e 

a utilización de solución alcohólica atendendo ás características de 

cada centro. 

12.2.8.9. 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. 

12.2.8.10. Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de 

xabón nos aseos ou de xel hidroalcohólico nos espazos comúns. 

12.2.8.11. Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación 
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de medidas de hixiene respiratoria: 

12.2.8.12. 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. 

12.2.8.13. 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. 

12.3. O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de 

utilizar substancias abrasivas para apel. 

13. Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas 

identificación de espazos ou salas para asignar a grupos. 

 As aulas permiten a distancia mínima de seguridade marcada neste 

protocolo e no das consellerías de educación e sanidade. 

 

14. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, 

departamento de orientación ou aulas especiais do centro. 

Como norma xeral o alumnado cando accede ou abandona un espazo 

diferente á aula ordinaria deberá colaborar na desinfección do espazo e 

material empregado.  

Recoméndase por seguridade facer a desinfección dos pupitres e cadeiras 

ao entrar e sair. 

O  mestre para adesinfección de superficies evitará que o alumnado poida 

manipular directamente os produtos. Sen embargo, poderá pedir ao 

alumnado baixo a súa supervisión que faga a respectiva hixienización dos 

materiais una vez o mestre teña pulverizado as superficies. 

14.1. Aulas de PT, AL e Dep de Orientación 

14.1.1. No caso de que o profesorado de Psicoloxía Terapéutica e de Audición 

e Linguaxe deba traballar con o alumnado en a aula de apoio, recoméndanse 

tres pautas fundamentais: 

 Manter a distancia de seguridade con o alumnado (recomendable 2 metros). 
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 Manter unha correcta ventilación da aula. Débese garantir a ventilación 

(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda a xornada 

escolar, con o fin de favorecer a renovación do aire en o seu interior 

(mantendo se é posible as portas e xanelas abertas durante toda a xornada 

escolar). En caso de non ser posible, e utilícese a ventilación forzada, 

deberán revisarse e limparse con regularidade os circuítos e os filtros de 

aire.  

 Establecer unha zona limpa de traballo para cada unha das persoas que 

ocupan de maneira habitual dita dependencia, esta zona será a mesa do 

mestre, de forma que sexan os/as únicos/as que poidan acceder a as 

mesmas.  

Ademais, deberanse seguir as seguintes normas 

a. En caso de non poder respetarase a distancia de seguridade dentro da aula 

de apoio, tanto o profesorado cómo o alumnado deberá permanecer con 

máscara durante o tempo que estean dentro da aula (en a actualidade é 

obrigatorio o seu uso en todo momento salvo as excepcións previstas). 

b. Por motivos de seguridade, recoméndase que o profesorado recolla ao 

alumnado en a súa clase e o acompañe á aula de apoio. A a hora de 

finalizar a clase, o profesorado también acompañará ao alumnado a a súa 

clase por os mesmos motivos. 

c. A hixienización de mans do alumnado realizarase a a entrada e saída da 

aula.  

d. O alumnado só levara á aula de apoio o estritamente necesario, debendo 

deixar mochila, libros e resto de material en a clase. Unha vez en a aula, 

non se poderá volver a clase a recoller material esquecido. 

e. O alumnado traerá o seu propio estoxo con os materiais (lápices, 

bolígrafos, gomas, ceras…), que vaia a utilizar durante a hora, non 

permitíndose que se preste material entre alumnado. 

f. A materiais da aula deben estar controlados en todo momento, non 

podendo estar nun sitio onde o alumnado teña acceso directo a eles  

g. Priorizarase o uso de materiais individuais en a aula (cada alumnado 

traballará co seu propio material). En o caso de ter que traballar con 

material da aula, é conveniente que en a clase haxa material suficiente 

para poder facelo de maneira individual. 

h. Se se ten que traballar de maneira grupal e hai que compartir materiais, o 

profesorado debe priorizar que o alumnado extreme as medidas de higien e 

e evite tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo momento. 

i. Os materiais compartidos por o alumnado, deben ser desinfectados antes 

de ser utilizadas por outro/a alumno/a.  

j. En caso de utilizar materiais compartidos, haberá que arbitrar unha fórmula 

de rexistrar ao alumnado que utilizou cada material para realizar o rastrexo 

de un posible contaxio. 
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k. Cando se organicen actividades de lectura de contos, recoméndase utilizar 

preferentemente aqueles que teñen follas duras plastificadas xa que teñen 

unha fácil desinfección despois do seu uso. 

l. Aquelas actividades de lectura que usen libros en formato papel deberase n 

planificar e programar, para que unha vez utilizados (sempre de maneira 

individual), permita establecer un período de corentena (24) de os mesmos 

entre uso e uso. 

m. Ao final de a clase procederase a desinfectar tanto o material individual do 

alumnado, como a material da aula de apoio. Tras a limpeza, os materiais 

empregados para iso refugarase n de forma segura, procedéndose 

posteriormente a a desinfección de mans.  

n. Unha vez finalizase a clase, o mobiliario utilizado por o alumnado e do 

profesorado, será desinfectado. 

o. Tamén hai que extremar a limpeza da aula a fondo ao finalizar as clases. 

Ao final do día, as mesas de traballo deben quedar totalmente libres de 

papeis e materiais para proceder a unha correcta desinfección. 

 

Unha situación especial dentro da aula de apoio é o traballo fonoarticulador 

por parte do profesorado de Audición e Linguaxe. Nesta situación especial, tanto 

o alumnado como o profesorado, deben ter a boca visible para poder traballar 

devandito aspecto. Por outra banda, o proceso de fonación (ao non usarse 

máscara no devandito momento), provoca a proxección de gotículas ao aire que 

quedan en suspensión podendo ser fonte de transmisión de SARS-CoV-2. Nesta 

situación especial recoméndase : 

p. Máxima ventilación da aula de apoio.  

q. Tanto o profesorado como o alumnado implicado dispoñerán de unha 

pantalla facial individual (unha para cada alumno e docente). Debendo tela 

posta en todo momento (a pantalla facial non substitúe en ningú n caso á 

máscara). Ao final de cada sesión deberase n desinfectar as pantallas 

utilizadas. 

r. O alumnado e profesorado terán posta a máscara en o momento en o que 

non estean realizando a fonación, quitándoa soamente para o devandito 

momento. 

s. Como o proceso de poñerse e quitarse a máscara é en si mesmo unha 

situación de risco , deberase adestrar de unha maneira previa o 

procedemento de poñerse e quitarse a máscara dunha forma segura. 

Se por a idade, ou por o tipo de alumnado se obsérvase que dita actividade 

supón un risco maior que a situación que se tenta remediar non se utilizar 

este procedemento. 

14.2. Ximnasio 

14.2.1. Só se permitirá a entrada dun grupo estable simultáneamente. 
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14.2.2. O material empregado será desinfectado ao remate da sesión. 
14.2.3. O uso de persianas, luces e portas será por parte do mestre ao 

igual que as demais aulas. 
14.2.4. Ventilarase o espazo ao comezo e ao remate da sesión por un 

total mínimo de dez minutos e, se a climatoloxía o permite, realizase a 
actividade coas ventás abertas. 

14.2.5. O alumnado non poderá coller material sen que llo entregue o 
mestre e o mestre ao recoller este, asegurarase de que se garda 
desinfectado previamente. 

14.2.6. Ao remate da sesión, desinfectaranse as superficies 
empregadas, bancos, colchonetas, … 

 

14.3. Pavillón 

14.3.1. So se permitirá a entrada dun grupo estable simultáneamente. 
Excepcionalmente poderán empregar este espazo dous grupos estables 
se se delimitan os espazos de modo que se poida garantir o 
distanciamento de ámbolos grupos entre si. 

14.3.2. O material empregado será desinfectado ao remate da sesión. 
14.3.3. O uso de luces e portas será por parte do mestre igual que nas 

demais aulas. 
14.3.4. Ventilarase o espazo ao comezo e ao remate da sesión por un 

total mínimo de dez minutos e, se a climatoloxía o permite, realizase a 
actividade coas portas abertas. Para unha correcta ventilación 
recomendase abrir as portas dos extremos para que se poida xerar 
unha circulación de aire. 

14.3.5. O alumnado non poderá coller material sen que llo entregue o 
mestre e o mestre ao recoller este, asegurarase de que se garda 
desinfectado previamente.  

14.3.6. Ao remate da sesión, desinfectaranse as superficies 
empregadas, bancos, colchonetas, … 

14.4. Aula de música 

14.4.1. Empregarase para apoios e desdobres, a área de música 

impartirase nas aulas ordinarias para evitar desprazamentos. 

14.4.2. Nos casos excepcionais en que o mestre solicite o seu uso 
seguiranse as recomendacións de calquera outra aula tendo en 
consideración que tódalas superficies deben quedar desinfectadas ao 
remate da sesión. 

 

14.5. Aula de relixión 

14.5.1. Mesmas recomendacións que para as demais aulas tendo en 
consideración que tódalas superficies deben quedar desinfectadas ao 
remate de cada sesión. 

 

14.6. Biblioteca 

14.6.1. A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral 

previsto para as bibliotecas públicas. 
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14.6.2. 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. 

14.6.3. Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán 

os postos que teñan ocupado. 

 

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

habitual. 

 
14.6.5. Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e 

funcionamento das aulas ordinarias. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA a SALA de MESTRES 

14.7. Sala de Mestres 

14.7.1. Establecese un aforo máximo na sala de mestres de 16 persoas de 

modo que se permita manter entre o profesorado a distancia de seguridade 

necesaria. 

14.7.2. As cadeiras de la  sala  de profesoradou distribuiránse de forma  que 

marquen la distancia  de seguridade, anulando as cadeiras sobrantes cunha 

marca que indique que non se póden empregar. 

14.7.3. Na porta da sala do profesorado poñerase  información visual relativa a   

o seu aforo e ás medidas de seguridade  e hixiene na devandita dependencia. 

14.7.4. As posicións na sala de profesorado non deben intercambiarse. 

14.7.5. Cando un docente ocupe na sala de profesorado un espazo ocupado 

anteriormente por outro, procederase á desinfección das superficies ocupadas 

mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola e papel 

desbotale. Trala limpeza, os materiais empregados desbotaranse de forma 

segura, procediéndose posteriormente á desinfección de mans. 

14.7.6. Igual procedemento débese realizar cando se vaia a utilizar rato e/ou 

teclado dos computadores da sala ou a fotocopiadora. 

14.7.7. Lavaranse as mans antes de manipular o papel. 

14.7.8. Evitar a realización de reunión departamentos  na sala de profesorado, 

coa finalidade de non ocupar parte do devandito espazo. Para iso proponse 

usar outras zonas libres onde se poida gardar a distancia de seguridade entre 

os membros do departamento/área/ciclo..., ou preferentemente a realización 

das reunións de maneira telemática. 
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14.7.9. Débese garantir a ventilación (preferiblemente mediante ventilación 

natural), da sala do profesorado mentres estea a ser utilizada, co fin de 

favorecer a renovación do aire no seu interior, evitando o uso de aire 

acondicionado. En caso de non ser posible, deberán revisarse e limparse con 

regularidade os circuítos e os filtros de aire. 

14.7.10. As xanelas e a porta da sala do profesorado permanecerán abertas 

(sempre que sexa posible por cuestións de confidencialidade), para favorecer a 

ventilación, así como para evitar a manipulación de mecanismos de apertura 

de portas. 

14.7.11. O profesorado evitará compartir material entre eles. En caso de ter 

que compartilo, será posteriormente desinfectado. 

14.7.12. Para o control de asistencia lavaranse as mans antes e despois de 

manipular o libro de asistencia. 

14.7.13. Proceder á desinfección das mans antes e después de utilizar a 

fotocopiadora, o teléfono, o teclado e/ou o ratón do computador,…  

14.7.14. A prioridade de permanencia en dicha sala débea ter o profesorado de 

garda que é quén está a realizar unha función docente activa nese momento, 

ou calquera outro docente que realice nese instante unha función escolar 

determinada. 

14.7.15. Como o uso do telefono na sala de profesorado/secretaría é 

compartido, colocarase un anaco de filme transparente no micrófono do 

telefono, e cando un/unha docente teña que falar por él, evitará poñer o 

micrófono diante da boca, desplazándolo cara abaixo. Devandito filme será 

substituído coa maior frecuencia posible. Se é posible evitarase o uso do 

teleifono ou se reducirá este a o administrativo/secretario. 

14.7.16. Ao final das clases diarias as mesas da sala do profesorado deben 

quedar totalmente libres de libros e materiais para proceder a unha correcta 

desinfección. 

 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A SECRETARÍA 
 

14.8. Espazo de secretaría 

14.8.1. Reducir na medidade o posible a xeración e manexo de a 

documentación en formato  papel. 

14.8.2. Priorizarase a atención por medios  telemáticos (Neste senso xa 

se puxo en funcionamento a secretaría virtual) . Para vos períodos de 



 

 

32 

puntuais de matrícula, reserva, bolsas e axudas,.. poderá arbitrarse ou 

sistema  de cita previa. 

14.8.3. Dixitalizar o maior número de documentos  do centro posible, 

para evitar a generación e manipulación de documentos  en formato  

papel (posible fonte  de transmisión). 

14.8.4. Reducirase  a visita de alumnado  e proxenitores a   o 

estritamente necesario (fomentarase  o uso de medios  telemáticos 

como forma de comunicación). 

14.8.5. Restrinxirase  a visita do resto de membros  de   a comunidade 

educativa a   o estritamente necesario. 

14.8.6. Cando haxa que atender a persoas  a  travé s de   o portelo vai 

ser   difícil garantir a distancia de seguridade  de dous  metros, polo que   

se fará   a  travé s de   un biombo de protecció n. Además do biombo o 

persoal deberá utilizar equipos de protecció n individual. 

14.8.7. Minimizar a manipulación de documentación en formato  papel e 

cando non haxa más remedio que facelo, extremar a hixiene de mans  e 

evitar tocarse os ollos, nariz, boca ou máscara con elas.  

 

14.8.8. Cando se reciba  paquetería para  o centro, extremarase a 

hixiene na apertura e manexo da mesma.. 

14.8.9. Colocaranse  marcas no chan que indiquen a distancia de 

seguridade  que debe existir entre os usuarios. 

14.8.10. Establecer unha zona limpa de traballo  para cada unha das  

persoas que ocupan de   maneira habitual dita dependencia 

(Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que   sexan os únicos que 

poidan acceder a   a mesma. A intención é que devandito espazo quede 

libre de posibles  infeccións indirectas. Empregarase o uso de biombos 

para illar espazos de traballo. 

14.8.11. Débese  garantir a ventilación (preferiblemente mediante 

ventilación natural), mentres a dependencia estea a ser utilizada, con     

o fin de favorecer a renovación do aire en   o seu interior, evitando o 

uso de ai re acondicionado.  

14.8.12. A porta  da Secretaría , as xanelas, permanecerán abertas 

(sempre que sexa posible), para favorecer a ventilació n, así comou 

para evita r la manipulació n de mecanismos de apertura  de portas e 

portelos. 
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14.8.13. En Secretaría   evitarase compartir o telefono, en caso necesario 

colocarase  un anaco de filme  transparente en   o micrófono do 

telefono, e cando se teña  que falar por él, non se poñerá  o micrófono 

diante de   a boca (desplazándolo cara abaixo).  Devandito filme será 

substituído logo do seu uso. 

14.8.14. Despois do uso de elementos  compartidos como teleifono, 

fotocopiadora, arquivadores, destrutora de papel...  procederase  a   a 

desinfección de mans. 

14.8.15. As persoas que traballan en Secretaría evitarán compartir 

material entre eles e con   o resto de persoas  que accedan a ela.  

14.8.16. Unha  vez finalizase  a atención de persoas  en   o interior de   a 

Secretaría, procederase  a   a desinfección das  superficies ocupadas 

mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola  e papel 

desechable. Tras a limpeza, os materiais empregados refugarase n de   

forma segura, procediéndose posteriormente a   a desinfección de mans.  

14.8.17. Ao final  do día, as mesas de traballo  tanto do persoal 

administrativo, como do Secretario/a deben quedar totalmente libres de 

papeis  e materiais para proceder a unha  correcta desinfección 

 

 

15. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

15.1. Solicitude de titorías: A través de abalarmobil ou telefónica.   

15.2. Atención de titorías: Previa cita e preferentemente por medios 

telemáticos . Durante a sesión semanal de atención a pais, os martes de 

16:00h a 17:00h.  

15.3. As titorías poderán ser presenciais, unicamente durante a hora de 

titoría, con máscara e distancia de seguridade; ou virtuais segundo o 

critério que o mestr/a acorde cos pais en cada caso. 

15.4. Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas 

familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén 

cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría 

presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección. 

 

16. Canles de información externa [familias e persoas alleas ao centro 

(provedores, visitantes, persoal do concello)]. 



 

 

34 

 Para acudir presencialmente ao centro e poder ser recibida/o por un 

membro do equipo directivo debe de solicitarse cita previamente e poderá 

ser atendida/o dentro do horario de atención do equipo directivo que será 

exposto na web do centro no documento chamado PXA 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/taxonomy/term/154%2015

7%20161%20162 .  

 A atención ao público dende secretaría durante a xornada escolar e para 

persoas que non teñan cita previa limitarase a un máximo de tres persoas 

que deberán agardar nos bancos do hall de entrada ata poder ser 

atendidos.  

 Durante o horario de recreo, non poderán acceder ao centro persoas 

externas a este (incluídos os proxenitores) salvo autorización específica. 

 As persoas que acudan ao centro con cita e na súa hora terán prioridade 

sobre os anteriores.  

 Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web 

do centro 

t. Familias.  

1.t.1. Información do centro. 

- Páxina web,taboleiros, correo electrónico, abalar móbil, excepcionalmente en 
papel.  

 

u. Outros centros educativos. 

- Correo electrónico, teléfono. 

v. Atención de tipo comercial. 

- Correo electrónico, teléfono. 

w. Outras institucións e organismos oficiais. 

- Correo electrónico, teléfono. 

-  
Para este tipo de comunicación empregaremos vías formais (páxina web, 

abalarmóbil, correo electrónico, taboleiro de anuncios e, se fose preciso, mensaxes 
en papel) . 

Este tipo de comunicación é a destinada á información formal que como centro 
debemos transmitir, á información sobre actividades levadas no centro, á difusión 

das mesmas, ás novas de interese para as familias e as notas e comunicados de 
aula e de centro. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/taxonomy/term/154%20157%20161%20162
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/taxonomy/term/154%20157%20161%20162
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17. Uso da máscara no centro. 

Obrigatorio:  
 

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 imposibiliade do uso de máscara deberá de ser acreditada polo pediatra. 

O alumnado ( a partir dos seis anos) e o profesorado, así como o restante 

persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en 

todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de 

seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscarade 

recambio,así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como 

por exemplo no comedor4. 

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. 

Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos 

centros incluírase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa 

duración ou necesidade de lavado e os sistemas de conservación e gardado 

durante períodos breves de non uso. 

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formaciónsobre uso 

demáscaras. 

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

aula traballarase 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. O 

grupos traballarán cundistanciamento físicode 1,5 metros respecto dos restantes 
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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. 

- Para entrar no colexio é obrigatorio ter correctamente colocada a 

mascarilla (cubrindo as vías respiratorias e colocada do dereito) para todo 
o alumnado maior de seis anos e ademais, moi recomendable para o resto 

de alumnado.  
- É opcional, non excluínte, o emprego de outros sistemas de protección 

como viseiras, gafas, luvas,… No caso das luvas, o emprego destas non 
pode excluír a necesaria hixiene de mans con xabón, desinfectante ou xel.  

 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a 

formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso 

evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 

metros. Nos casos de utilización de instrumentos de vento 

(especialmenteno caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios 

de canto a distancia interpersonal elevarase a 3metros. 

Recoméndase o uso de máscara hixénicas que cumpran coa normativa UNE 

0065 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

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

centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e 

poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. Será 

obxecto de difusión na paxina web do centro e por correo electrónico ás 

familias que o facilitaron. 

Un resumo do mesmo será entregado xunto coa folla de compromiso 

ANEXO XV sntes do comezo das clases. 

 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

A seguir inclúese o protocolo específico da empresa de limpeza: que inclúe 

os puntos 19 ao 21 
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19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar 

de xeito frecuente.  

20. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou 

mensual de tarefas. (no caso de que existan dúas ou mais persoas de 

limpeza polo menos unha delas realizará o seu traballo en horario de mañá). 

21. Material e proteccións para a realización das tarefas delimpeza. 

 

22. Cadro de control de limpeza dosaseos.  
 

22.1. Ver anexo XII 

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

cadaaula). 

23.1. Ver ANEXO XIII 
 

 

 

 

 

 

Instrucción de traballo 
Rev. 00 08/2020 

 

CENTRO DE TRABALLO: COLEXIOS CONCELLO 
DE LUGO OBXECTO:PLAN LIMPEZA E DESINFECCIÓN FRONTE COVID19 

Se prestará atención á limpeza das superficies de maior contacto coas mans comopodenser:margolas das 
portas, varandas, pasamanos, onascomunes,etc. 

 
Intensificarase además a limpeza de 10 a 13 de zonas comúns como: aseos (3 veces/día), vestiarios ou 
salas de uso común,etc. 

 
• Empregarase produto clorado a 1000 ppm (dilución 1:50 de oun clorado con concentración de 50 

g Cl/litro). Para iso debe añadir 20 ml de lejía para 1 litro de auga. 

 
Aplicarasen preferentemente métodos de limpeza en húmedo. En caso de empregar botellos, utilizarasen 
con embocaduras que permitan generación de escuma ou chorro continuo. Non se pulverizarán produtos nin 
se empregarán sprays. A utilización de máscara e luvas para realizar as tarefas de limpeza será seguindo as 
indicacións do encargado de Lacera. 

 
Se ventilará de forma frecuente as instalacións mediante a apertura de xanelas. 

 
Elementos comúns: se desinfectarán elementos de maior contacto coas mans, como son: manillas das 
portas, pomos ou tiradores, interruptores e botoneras, mandos dos equipos de clima, etc. Nestes 
elementos, empregarase o produto desinfectante a plicadodirectamente sobre a bayeta para conseguir 
unha humidade adecuada. 
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PROCEDEMENTO DE LIMPEZA DE OFICINAS E DESPACHOS 

 
1. Preparar os útiles para limpeza e a disolución de auga e lejía. A DISOLUCIÓN DEBE PREPARARSE NO 

MOMENTO DO seu USO, DEBE ESTAR RECIÉN PREPARADA. A ñadir 20 ml d elejía para 1 litro de auga. 

2. Baleirar aspapeleiras. 
3. Limpeza as superficies da sala, teclado, ratón, teeifono, mesa, pomos dasportas,etc. 

 

Postos de traballo 
- Realizarase a limpeza e desinfección con produto clorado e bayeta de microfibra. Limparase e 
desinfectará a mesa, reposabrazos das cadeiras,etc. 

 

- A limpeza dos equipos informáticos, realizarase coa bayeta impregnada na disolución desinfectante, 
evitando exceso de humidade para non dañar os equipos. Para conseguir a humidade desexada na 
bayeta, aplicarase o produto directamente sobre ela empregando o botellín. Se desinfectará teclado, 
ratón, teeifono,etc. 

 
4. Fregar o chan co produtodesinfectante. 

Ao terminar a limpeza todo o material empregado se desinfectará e deixarase secar polo menos durante 5 minutos. 

Indícanse en vermello os puntos críticos e de maior contacto coas mans nos que 

se debe extremar a 

limpeza. 
 

 
 

 
 

Indícanse en vermello os puntos críticos e de maior contacto coas mans nos que 

se debe extremar a 
limpeza. 
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PROCEDEMENTO DE LIMPEZA DE ASEOS E VESTIARIOS 
 

1. Preparar os útiles para limpeza e a disolución e de auga e lejía. A DISOLUCIÓN 
DEBE PREPARARSE NO MOMENTO DO seu USO, DEBE ESTAR RECIÉN 
PREPARADA. A ñadir 20 ml de lejía para 1 litro de auga. 

2. Sacar olixo. 
3. Limpeza das superficies do bañou ou vestiario. Incidir nas zonas de maior contacto 

coas mans. Nos vestiarios, realizar limpeza do exterior dos despachos de billetes, 
bancos e restodemobiliario. 

Comezar a limpeza polas zonas más limpas: espello, lavabo (primeiro 

grifería, exterior e por último parte interior), ducha e para finalizar 

inodoros. 
 

Espellos 
Para a limpeza dos espellos emprégase bayeta de microfibra con produto 
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desinfectante. Tras actuar o produto, cunha bayeta seca ou con haragán 
para cristais, secar a superficie do cristal para un acabado sen veos. 

 

Lavabo e dispensadores de jabón 
Abrir as billas e deixar correr a auga. Comezar a limpeza pola grifería. Con 

bayeta de microfibra e desinfectante limpar desde o exterior cara a dentro. 
Limpeza dos dispensadores de jabón, sobre todo incidindo no pulsador. 

 

Ducha 
Abrir as billas para deixar correr a auga e aclarar as superficies. A limpeza 

realizarase con bayeta de microfibra e desinfectante. Comezar a limpeza 
pola grifería e alcachofa da ducha. Continuar pola limpeza das paredes 

adxacentes á ducha, para terminar polo prato de ducha ou interior de 
labañera. 

 

Inodoro 
O primeiro, pulsar a cisterna para activar a descarga de auga no interior. 

Aplicar o produto desinfectante sobre o inodoro e deixar actuar. Limpar 
domá s limpo aomá s sucio, comezando polas superficies exteriores, e pola 

zona superior, comenzando polo pulsador de descarga a  cisterna. Continuar 
polas tapas desde o exterior cara a dentro, para terminar pola cunca. Limpar 

primeiro o exterior da cunca empregando a bayeta e terminando polo 
interior coavasoiriña. 

Aplicar según necesidade produto desincrustante específico para eliminar 

incrustaciones no interior do sanitario. 
 

4. Fregar o chan co produtodesinfectante. 

5. Ao finalizar a limpeza diaria, realizarase unha desinfección de todos os útiles e 
empregados e déixaserán secar durante polo menos 5minutos. 

 
levará un rexistro das limpezas realizadas nos aseos. Realizarasen 3 

limpezas aodí a de luns a venres de 10 a 13. 
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Indícanse en vermello os puntos críticos e de maior contacto coasma nos en os que se 

debe extremar a limpeza 
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PROCEDEMENTO DE LIMPEZA DE AULAS 
 

1. Preparar os útiles para limpeza e a disolución de produto. En caso de utilizar lejía, 
A DISOLUCIÓN DEBE PREPARARSE NO MOMENTO DO seu USO, DEBE ESTAR 
RECIÉNPREPARADA. 

A ñadir 20 ml de lejía para 1 litro de auga. 
 

- Botellín de 1l: añadir 20 mldelejía. 
- Cubo de 5 litros:añadir 100 ml de lejía. 

- Cubo de 12 litros:añadir 240 ml de lejía. 
 

2. Ventilar as aulas mediante a apertura de xanelas. 

- Nun formato de control, anotarase sempre que se ventile a aula ao 

realizar a limpeza. 

 
3. Sacar abasura. 

 

4. Limpeza das superficies da sala, incidindo en zonas de maior contacto coas mans, 

como teclado, ratón, teeifono, mesa, pomos dasportas,etc. 

 

Postos de traballo, mesetas de traballo 
 

Realizarase a limpeza e desinfección con produto desinfectante e bayeta de 

microfibra. Limparase e desinfectará a meseta completa, reposabrazos das 
cadeiras, etc. 

 

Aplicarase a disolución de produto directamente sobre a bayeta. 
 

5. Mopear e a continuación fregar o chan coproductodesinfectante. 
6. Ao finalizar a limpeza diaria, realizarase unha desinfección de todos o sútiles e 

empregados e deixarasen secar durante polo menos 5minutos. 

 

EN CASO DE SOSPEITA Ou DE QUE SE CONFIRME OuN CASO POSITIVO DE 

CORONAVIRUS NO CENTRO: 
 

✓ Contactar co responsable e/ou encargado de Lacera. Seguirasen as indicacións do 
procedemento Limpeza en Espazos con Risco de Exposición ao Novo Coronavirus 
COVID-19 (para casos de sospeita ou confirmados). 

ou O encargado de Lacerallevará un rexistro co nome de cada traballador 

que entre a limparou 
retirar residuos en espazo ou zona con Coronavirus. 

✓ Coordinarase ouna limpeza a fondo para casos confirmados de coronavirus, 

empregando unproduto 
desinfectante. 

- Ventilación do espazo durante polo menos 4 horas.A ventilación 
debe comezar polo menos 2 horas antes de que comecen os 
labores de limpeza e desinfección. 

- Empregarase produto clorado a 1000 ppm (dilución 1:50 dun clorado 

con concentración de 50 g 
Cl/litro). Para iso debe añadir 20 ml de lejía para 1 litro de auga. 
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- Ao terminar a limpeza tirar o material de microfibra empregado, 
salvo o pau, extensibles e cubos empregadosquese 
desinfectaránedeixarasensecaren a estanciapolo 
menosdurante5minutos.As bayetas e fregonas empregadas, así 
como os EPI´s, meterasen dentro da bolsa de lixo 
aparteepecharseá,sacandoolixoao finaldea limpeza.Cerrarabolsade 
lixoantes 
de saír da zona obxecto de limpeza, e depositala na bolsa co resto 
de residuos. 

✓ Antes de dar a orde de facer unha limpeza ou retirada de residuos en caso de 
confirmación de coronavirus, o encargado de Lacera asegurarase que o 
traballador/para ten a formación e que dispón dos EPIS e materiaisnecesarios. 

 
Nos protocolos de limpeza das instalacións, Lacera fará uso dos produtos desinfectantes 

indicados polo Ministerio de Sanidade para facer fronte ao COVID19, como pode ser a lejía 

ou outros produtos con actividade virucida homologado polo devandito ministerio, pero non 

se fará cargo dos dañvos que o uso continuado destes produtos poida ocasionar nas 

superficies. 

 

 

 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos.  

Todas as papeleiras do centro terán bolsa e tapa para a extracción segura dos 

residuos. Os residuos serán retirados segundo o protocolo da empresa de 
limpeza. 

Os contedores do patio permanecerán abertos durante o periodo de recreo para 
evitar a manipulación das tapas. 

Se algún mestre/a decide facer separación de residuos deberá de ser este ou o 
persoal de limpeza, e non o alumnado, quen se encargue do vaciado seguro dos 

contedores. 

Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado 

de mans ou para o cumprimentoda 

“etiquetarespiratoria”sexanrefugadosenpapeleirasoucontedorescon bolsa e 

protexidos con tapa e, se é posible, accionados porpedal. 

 
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 recollidasseparadas). 
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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 

poreles.Esabolsadelixodeberáserextraídaecolocadanunhasegunda 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 

centroeducativo. 

 
 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

25. Rexistro e inventario do material do que dispón ocentro. Data 5 de 

setembro. 

Material Número  Localización   

Mascaras - Secretaría  

Pantallas 10 Almacén esquerda  

Mamparas 1 Secretaría  

Xel hidroalcólico 

garrafas 

- Almacén baixo teito  

Dosificadores 
hidroalcólico 

300ml 

 Almacén Un para cada 
estancia 

Dosificadores 
hidroalcólico 

persoais 

 Entregados a cada 
mestre 

Un para cada 
membro 

Luvas   Almacén esquerda  

Panos 
desbotables 

 Almacén esquerda  

Rollos de papel 

industrial 

 Almacén esquerda Un para cada 

estancia 

Termómetros de 
infravermellos 

4 Botiquíns   
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Alfombras 

pediluvio 

2 Entradas edificio 

principal. 

 

Desinfectante    

Batas desbotables    

Máscaras infantís    

    

    

 

26. Determinación do sistema de compras do material deprotección. 

i- Informe de necesidade. 

ii- Solicitude de presupostos 

iii- Escolla en relación calidade prezo 

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súareposición. 

 

i- No caso de material que precise ser adquirido: 

a. Solicitude escrita por parte do interesado en secretaría, 
informando da necesidade. 

b. Unha vez valorada seguiríase o apdo 26 

ii- No caso de material existente: 

a. Solicitude escrita por parte do interesado en secretaría, 
informando da necesidade. 

b. Entrega do material segundo determine o Equipo Covid e 
sinatura da recepción do mesmo. 

A secretaría do centro anotará na folla de rexistro o material 
entregado coa data e hora e á sinatura do interesadorecibe o 
material. 

 

 
XESTIÓN DOS ABROCHOS/GROMOS 

28. Xestión dos gromos 

No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha 
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enfermidade epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo 

sinónimo de abrocho ou brote. 

 
No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha 

enfermidade epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo 

sinónimo de abrocho ou brote. 

 

i- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros 

profesionaisqueteñansíntomascompatiblesconCOVID-19,asícomoaqueles 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. 

 
ii- 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 

as medidas de prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en 

base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de 

Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos”, en virtude damesma: 

Levaraseaunespazoseparadodeusoindividual,colocaráselleunhamáscara cirúrxica 

(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu 

coidado),econtactarasecoafamilia,nocasodeafectaraalumnado.Apersoa 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 

assúasinstrucións.Encasodepresentarsíntomasdegravidadeoudificultade 

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-escola do centro de saúde de referencia. 
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iii- 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 e do 

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. 

 

7.4 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. 

 
7.5. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións 

da Autoridade Sanitaria. 

 

 
2. 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 

educativonasúatotalidadedeconformidadecoprevistona”Guíadeactuación ante 

la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de 

actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación 

con illamentos e corentenas para a prevención e control dainfecciónporSARS-

Co-V-2”publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de 

agosto de 2020, cos seguintes supostos:

 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto 

estreito a calquer  alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou 

outro traballador que compartise espazococasoconfirmado a unha distancia 
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<2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen 

utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade 

sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento.

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

diagnóstico confirmado (cunhaobrigadeillamentodurante10días) deberán 

entrar en corentena, estando corentenados nos seus domicilios e 

suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial. 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 porCOVID-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 

ondeteñaxurdidoogromoou,deserocaso,datotalidadedaspersoas que 

integran un centro educativo. A medida será proposta pola 

AutoridadeSanitariadentrodoGrupodeCoordinacióneSeguimentoda 

Pandemia, previsto no punto 10.1 desteprotocolo.

 

ii- 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 persoasque teñan a 

consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das 

autoridades sanitarias. 

 
iii- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das 

normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino adistancia. 

 
iv- Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, 
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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 aocentro. 

 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado 

EspañolostraballadoresvulnerablesparaCOVID-19realizaránoseutraballo, sempre 

que a súa condición clínica estea controlada e o permita, emantendo 

asmedidasdeproteccióndeformarigorosa.OservizosanitariodoServizode Prevención 

de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente 

sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobreas medidas de 

prevención, adaptación e protección necesarias, seguindoo establecido no 

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais 

fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 

29. Procedemento e persoas que realizarán as comiuunicacións. 

A dirección do centro realizará as comunicación  a través de rexistro telemático 

dirixido á Xefatura Territorial. 

Posta en coñecemento da inspectora do centro a través do correo electrónico 

corporativo. 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABIBLIDADE 

 

 

30. Canle de petición das solicitudes 

30.1. Segundo o modelo ANEXO VII dirixiranse á Dirección do colexio a 

través de rexistro en secretaría. 

30.2. A dirección do centro realizará as comunicación  a través de rexistro 

telemático dirixido á Xefatura Territorial. 

30.3. Posta en coñecemento da inspectora do centro a través do correo 

electrónico corporativo. 
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Para a solicitude de persoal substituto seguiranse as canles habituais a 

través da plataforma “persoal centros” unha vez así indicado pola inspectora 

do centro. 

 

 
MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

31. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con 

horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do 

alumnado.  

a) O profesorado entrará pola porta do comedor antes das 8:50h. 
b) As portas do patio abriránse cinco minutos antes das nove da mañá para a entrada 

únicamente do alumnado de primaria. 
c) Se algún alumno/a e primaria precisa de acompañante entrarán ao final e unha vez 

xa entrasen todolos cursos de primaria (aproximadamente 9:20h). 
d) Ningún adulto, que non sexa persoal do centro, poderá entrar ao recinto mentres se 

estea a desenvolver a entrada do alumnado. 
ENTRADAS 

1. Entradas ao colexio PRIMARIA( Filas no pavillón): 
 

1.1. O  alumnado de primaria entrará pola porta que lle corresponda ao seu grupo 
clase e dirixirase á fila correspondente ao seu grupo estable. 

1.2. Nas cancelas estará un mestre para garantir o distanciamento dende a entrada. 
1.3. As filas faránse no patio exterior agás cando chova que se farán no pavillón. 
1.4. En cada fila estará o mestre da primeira hora esperando ata completar o seu 

grupo, controlando a formación das filas e garantindo o distanciamento cos 
restantes grupos. 

1.5. Faranse as entradas respectando a distancia de seguridade e serán 
obrigatoriamente con máscararilla correctamente colocada para o alumnado a 
partir de 1º de EP e para todos os adultos. Ningunha persoa pode acceder ao 
recinto sen mascarilla. 

1.6. No hall de entrada estará outro mestre para controlar o acceso e desinfección do 
calzado. 

1.7. Cada mestre acompañará ao seu grupo ata a aula e realizará a desinfección de 
mans. 

2. As 8:55 abriranse as cancelas do patio do edificio principal: 
2.1. Cancela da entrada do comedor. 

2.1.1. Entrarán entre as 8:55 e as 9:05 os alumnos de 1ºA, 1ºB, 2ºA e 2ºB. 
2.1.2. Inmediatamente despois de acceder xirarán á dereita e dirixiranse pola acera 

ao patio cuberto donde facían as filas o ano pasado, alí esperaranos os mestres 
cos que teñan clase a primeira hora. Nese espazo colocaranse en duas filas 
(unha detrás da outra e distanciadas) no patio esquerdo as clases de 1ºB e 2ºB 
e, no patio da dereita do mesmo xeito as aulas de 1ºa e 2ºA.  

2.1.3. As 9:05 pecharase a cancela e as filas comezarán a subir ás aulas. 
2.1.4. Se algún alumno/a non conseguiu chegar en tempo para acceder ao recinto 

deberá agardar a que entre todo o alumnado de primaria e infantil para poder 
acceder pola cancela principal, aproximadamente as 9:20. 

2.2. Cancela principal (fronte ao colexio).  
2.2.1. Entrarán entre as 8:55 e as 9:05 os alumnos de 4ºA, 4ºB, 3ºA e 3ºB.  
2.2.2. Inmediatamente despois de acceder subirán as primeiras escaleiras e xirarán 

á dereita e dirixiranse pola acera ao pavillón. Entrarán no pavillón pola porta da 
esquerda e dirixiranse mantendo o distanciamento cos demais grupos á zona 
na que fai fila o seu grupo clase. O mestre co que teñan clase á primeira hora 
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estará agardando e controlando ao grupo. Caso de facer as filas no patio 
exterior, o sistema de entrada non varía. 

2.2.3. As 9:05 pecharase a cancela e as filas comezarán a subir ás aulas unha vez 
que teña iniciada á entrada o último dos grupos do patio cuberto. 

2.2.4. Os grupos de primaria da ala dereita superior do colexio entrarán ao edificio 
pola porta principal mentres que os da ala esquerda entrarán ao edificio dende 
o patio de infantil.  

2.2.5. Se algún alumno/a non conseguiu chegar en tempo para acceder ao recinto 
deberá agardar a que entre todo o alumnado de primaria e infantil para poder 
acceder pola cancela principal, aproximadamente as 9:20. 
 

2.3. Cancela de ambulancias (xunto ao pavillón) 
2.3.1. Entrarán entre as 8:55 e as 9:05 os alumnos de 6ºA, 6ºB, 3ºC, 5ºA e 5ºB.  
2.3.2. Inmediatamente despois de acceder dirixiranse pola acera ao pavillón. 

Entrarán no pavillón pola porta mais próxima e dirixiranse mantendo o 
distanciamento cos demais grupos á zona na que fai fila o seu grupo clase. O 
mestre co que teñan clase á primeira hora estará agardando e controlando ao 
grupo. Caso de facer as filas no patio exterior, o sistema de entrada non varía. 

2.3.3. As 9:05 pecharase a cancela e as filas comezarán a subir ás aulas unha vez 
que teña iniciada á entrada o último dos grupos do patio cuberto. 

2.3.4. Os grupos de primaria da ala dereita do colexio entrarán ao edificio pola porta 
principal mentres que os da ala esquerda entrarán ao edificio dende o patio de 
infantil.  

2.3.5. Se algún alumno/a non conseguiu chegar en tempo para acceder ao recinto 
deberá agardar a que entre todo o alumnado de primaria e infantil para poder 
acceder pola cancela principal, aproximadamente as 9:20. 
 
 

3. Entradas de Educación Infantil: 
3.1. O alumnado de Educación Infantil accederá ao edificio principal unha vez remate a 

entrada do alumnado de primaria. No Edificio Anexo entrará dende as 9:00h. 
3.2. Unha vez remate a entrada dos grupos de primaria no edificio principal, 

agardaranse dous minutos coas portas do centro abertas antes de abrir a cancela 
para a entrada do alumnado de infantil, estimamos inicialmente que se abra entre 
as 9:15 e 9:20. 
 

3.3. A entrada en ambos edificios será por grupos estables, de 6º, 5º e 4º 
respectivamente. 

 
3.3.1. No edificio principal (EI): 

 
3.3.1.1. 9:10 Ábrese a porta da cancela do comedor para a entrada do 

alumnado de 3 anos acompañado dun proxenitor para facer fila no patio 
cuberto da esquerda. 

3.3.1.2. En canto entre o alumnado de primaria este alumnado accederá 
acompañado da titora. Os proxenitores non poderán acceder ao interior do 
edificio. 

3.3.1.3. Se algún alumno/a chega tarde accederá   pola cancela principal unha 
vez acceda ao centro o resto do alumnado. 

3.3.1.4. 9:15 aprox ábrese a cancela principal e entra o alumnado de 6º de 
Infantil. a mestra titora acompañará espera ao alumnado no patio cuberto 
da dereita. Os proxenitores non poden acceder ao recinto.  

3.3.1.5. 9:15 aproximadamente, ábrese a cancela de ambulancias e entra o 
alumnado de 5º de infantil. A mestra titora esperará a ese alumnado na 
cancela ou no pavillón (caso de choiva). Os proxenitores non poden 
acceder ao recinto. 
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3.3.2. EDIFICIO ANEXO: 

3.3.2.1. 9:00 Ábrese a cancela e entra o alumnado de 6º de infantil, ás 9:05 o 
alumnado de 5º de EI e ás 9:10 o alumnado de 4º de EI. As mestras 
recollen ao alumnado na cancela e os proxenitores non poden acceder ao 
recinto. 

3.3.2.2. Se algún alumno chega tarde, a cancela do patio queda aberta ata as 
9:30 e chamará ao timbre do edificio ANEXO. Se algún alumno/a chega 
con posterioridade ás 9:30 dirixirase ao edificio principal para ser atendido 
pola conserxe. 

 
3.3.3. SAIDAS:  
3.3.4. EDIFICIO ANEXO DE INFANTIL: 

3.3.4.1. 13:50 Sae o alumnado de 3 anos. 
3.3.4.2. 13:55 Sae o alumnado de 4 anos. 
3.3.4.3. 14:00 sae o alumnado de  5 anos. 

3.3.5. EDIFICIO PRINCIPAL: 
3.3.5.1. INFANTIL edificio principal: 

3.3.5.1.1. 13:45 Sae o alumnado de 3 anos pola cancela principal. 
3.3.5.1.2. 13:50 Sae o alumnado de 4 anos pola cancela principal. 
3.3.5.1.3. 13:55 Sae o alumnado de 5 anos pola cancela principal. 

3.3.5.2. PRIMARIA: 
3.3.5.3. O alumnado de primaria sairá ás 14:00h pola mesma cancela pola que 

accedeu ao centro. 
 

32. Determinación das entradas e saídas, Planos organizativos e 

circulacións polo centro educativo 

 

e) Na entrada ás aulas haberá dispensadores de Xel Hidroalcólico de uso obrigado. 
f) Na entrada ao edificio principal haberá alfombras para desinfectar o calzado. 
g) Toda a actividade docente realizarase dentro das aulas de cada grupo clase so 

podendo sair a espazos comúns previa autorización. 
h) O alumnado subirá pola escaleira que lle corresponda e,  tanto nas escaleiras coma nos 

corredores manterasse o mais próximo posible á parede dereita, procurando non tocala. 
i) A partir das 9:30, despois da entrada ao colexio empregarase a escaleira da ala 

dereita para subir e a da ala esquerda para baixar. 
j) Como norma xeral non se poderán tocar os pasamáns das escaleiras. 
k) O mestre que teña horario co grupo acompañará ao seu grupo dende as filas ata a 

aula. 
l) Nos grupos de tres anos e durante o periodo de adaptación poderán entrar os 

proxenitores ata a aula facendo uso das máscarillas, xeles e alfombrilla da entrada 
e mantendo a distancia de seguridade. 
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a) PLANO 1  (ENTRADAS AO RECINTO ESCOLAR DENDE A RÚA). 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) PLANO 2 ESPACIOS DE RECREO EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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c) PLANO 3 ESPACIOS DE RECREO EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

 

a) PLANO 4a CIRCULACIÓNS DENTRO DO EDIFICIO PRINCIPAL - PLANTA BAIXA. 
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b) PLANO 4B CIRCULACIÓNS DENTRO DO EDIFICIO PRINCIPAL -  PLANTA ALTA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) PLANO 4c CIRCULACIÓNS DENTRO DO EDIFICIO ANEXO. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

33. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa 

premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa 

súaubicación. 
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Colocarase unha liña nos corredores e indicacións de circular sempre pola 

dereita. Nos desprazamentos de grupo, este sempre vai acompañado polo 

mestre que asegura o cumprimento. 

Colocarase cartelería e sinalectica en tamaño A3 cos recordatorios das medidas 

de seguridade e hixiene. 

Colocaranse marcas no chan para indicar a ubicación das filas de cada curso no 

patio e pavillón. 

Indicarase no chan a ubicación dos pupitres. 

 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnadotransportado. 

34.1. Non existe transporte escolar 

35. Asignacións do profesorado encargado davixilancia. 

 

 

 
MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

36. Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades 

previas ao inicio da xornada. As medidas e determinacións que figuren no 

plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou concello que preste ou organice  

o servizo e incorporaranse ao presente Plan. 

36.1. Os monitores de madrugadores farán a entrega do alumnado no anexo a 

partir das 9:00h e nas filas de primaria tamén a partir das 9:00h 

36.2. Para o servizo de comedor os monitores recollerán ao alumnado no 

anexo a partir das 13:50 e no edificio principal recollerán ao alumnado de 

cada curso segundo vaia baixando co seu grupo no hall de entrada. 

 

37. Previsións para a realización de actividades extraescolares  

Dadas as actuais circunstancias o CEIP Illa Verde decide non realizar 

actividades extraescolares polas tardes. 
O servizo de biblioteca limitarase exclusivamente a abrir os martes entre as 

catro e as cinco da tarde e unicamente para atender, no caso de que algún 
mestre tivese que facer a titoría presencial e esa nai/pai non tivese con quen 

deixar ao fillo/a para atender a ese alumnado.  
No caso de que a situación actual variase estudaríase a posibilidade de 

retomar o servizo coa respectiva modificación deste protocolo. 

Non existe transporte escolar 
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38. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e ConselloEscolar. 

As actividades das ANPAs e consellos escolares celebraranse preferentemente por medios 

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

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coasfamilias. 
 
Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 
priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a 
xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial 
realizarase esta coas debidas medidas de protección. 
No caso de que un mestre desexe facer unha titoría presencial poderá facelo na 
hora asignada e coas medidas de protección, hixiene e distabnciamento 
establecidas con carácter xeral. 

 

40. Normas para a realización deeventos. 

 

Non se realizarán eventos nin celebracións conxuntas.  
Como caso excepcional de que se decidise realizar algún evento 
empregarñíase unha organización similar á dos recreos de xeito que 
haxa distanciamento entre grupos estables ou colaborativos. 

 
MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

41. Alumnado transportado 

41.1. Non existe transporte escolar. 

 

 
MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

42. Comedor: 

42.1. A xestión do servizo é municipal polo que non se recolle neste 

documento exclusivo do colexio.  

42.2. O colexio coordinará coa empresa de comedores a organización das 

entradas e saídas para a recollida do alumnado. 

 
 

 
 
 

 



 

 

58 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

43. Determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, divisións dos 

mesmos, e do uso e orde no recreo, con asignación de espazos a grupos 

ou niveis e coas previsións propias para os grupos estables de 

convivencia. 

43.1. As quendas de recreos de cada mes, e os cadros de gardas de tarde 

estarán na cortiza da entrada ao edificio principal. 

43.2. •• En secretaría estarán as guías cos teléfonos de todas as familias dos 

alumnos do centro así como a relación dos que teñen algún problema de 

saúde importante ou están incluídos no plan de alerta escolar. Ademais hai 

un caderno onde se apuntarán: a data, hora, profesor. que chama , a quen 

chama e causa da chamada cando se chame a algunha familia e esta non 

responda ou non se logre contactar con ela. 

43.3. Durante o tempo de recreo establécense quendas de gardas. O número 

de profesores será acorde á ratio estipulada pola lexislación. 

43.4. Cando a choiva non permita o uso do espazo de recreo, este farase na 

propia aula de cada grupo.  

43.5. Cando haxa un neno lesionado que non poida sair ao patio, poderá 
quedar nos bancos da entrada, sempre que haxa espazo suficiente para 
garantir o distanciamento, e serán   atendidos polo   mestre,  que   atenda o 
posto   de   garda   do   vestíbulo. En calquera caso o alumno estará sempre 
acompañado/vixiado por un mestre e non poderá circular polos corredores 
nin escaleiras nin aulas sós. 

43.6. Os mestres que teñan garda de patio procurarán estar puntuais para 

controlar ao alumnado dende a súa chegada. 

43.7. Os mestres que teñan clase na terceira hora acompañarán ao grupo 
que lles corresponda ata a zona de patio asignada. 

43.8. As función do profesorado encargado de  vixiar as correspondentes 
zonas serán as que figuran nas Normas de Organización e Funcionamento 
vixentes, se ben nesta situación ao haber menos alumnado no patio un 
mesmo mestre asumirá as función de varias das zonas que viñan 
funcionando. 

43.9. É obrigatorio o lavado de mans con xabón, ou solución hidroalcólica se 
non houbese suciedade visible, á saída e entrada a aula do recreo. 

43.10. O lavado ou hixienización realizarase cando menos 5 veces ao longo da 
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xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, 
antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

43.11. No taboleiro da entrada o XE colocara o mensualmente o cadro de 
gardas de recreo, este incluirá as asignaións de zonas de vixiancia a cada 
mestre de garda. 

 

43.12. En situación de “nova normalidade”  poderá permitirse que os 
grupos de convivencia estable poidan interaccionar con outros 
grupos do mesmo nivel. 
 

43.13. Permítese o uso compartido de materiais coas medidas de hixiene necesarias. 
O uso de materiais subsceptibles de ser lanzados-golpeados queda pendente de 
valorar que non pasen dunhas zonas a outras pertencentes a outro grupo. 

 

 

 

43.14. Haberá dous recreos de primaria e un de infantil:  

  Recreo de infantil de 11:50 a 12:20.  

  Recreos de primaria de 11:00 a 11:30 e de 11:50 a 12:20. 

 

43.15. Recreo 1 (primaria) (11:00-11:30). Tódolos grupos A. 

43.15.1. Ás 11:00 o alumnado deberá estar preparado para sair. O 
mestre que imparta a terceira sesión chegará esairáco grupo 
clase, preferiblemente de primeirona fila para garantir o distanciamento 
coa clase precedente. 

43.15.2. É recomendable que dende o inicio da segunda sesión, se pida ao 
alumnado dos grupos A, que vaiaao baño para que durante o recreo non 
teñan que ir moitoao baño. É obrigatorio que se laven as mans con 
xabón cada vez que vaian ao baño. 

43.15.3. Cada grupo sairánaorde que lle corresponda e dirixirase á zona 
asignada segundo oANEXO I.O mestre acompañará ao grupo ata a zona 
asignada ataque se coloque o profesorado de garda de patio nos 
seuspostos. 

43.15.4. No momento da entrada, o mesmo mestre  que acompañou ao 
grupo subirá con este, naorde asignada segundo o ANEXO II e 
continuará coa terceira sesión 

43.16. Recreo 2 (Primaria) (11:45-12:15) Tódolos grupos B.(Ás 12:20 
deberán estar nas aulas para o cambio de sesión). 

43.16.1. A terceira sesión comezaás 11:00h, Os grupos B de primaria 
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Terán esa terceira sesión ata as 11:45, momento no que deberán estar 
p`reparados para sairao recreo O mestre que imparta a terceira 
sesión sairáco grupo clase, preferiblemente de primeirona fila para 
garantir o distanciamento coa clase precedente.  

43.16.2. É recomendable que dende o inicio da terceira sesión, se pida ao 
alumnado dos grupos B, que vaiaao baño para que durante o recreo non 
teñan que ir moitoao baño. É obrigatorio que se laven as mans con 
xabón cada vez que vaianao baño. 

43.16.3. Cada grupo sairánaorde que lle corresponda e dirixirase á zona 
asignada segundo o PLANO 3. O mestre acompañará ao grupo ata a 
zona asignada ataque se coloque o profesorado de garda de patio nos 
seuspostos. 

43.16.4. No momento da entrada, o mesmo mestre que acompañou ao 
grupo subirá con este, na orde asignada segundo o ANEXO IV as 12:20 
será o cambio de sesión. Polo que o alumnado deberá estar sentado na 
aula. 

44. RECREOS de Educación Infantil. 

44.1. Edificio principal 
44.1.1. Tres grupos de EI, un grupo de 3 anos sairá no recreo das 

11:00h, sairá inmediatamente despois de que baixe o alumnado de 
primaria e entrará sen coincidir coa entrada do alumnado de primaria. 

Se nese día o ximnasioestivese ocupado cunha sesión de EF non poderá 
ir aoximnasio polo que terá que empregar o patio exterior de recreo. 

44.1.2. Os dous restantes grupos de infantil, 4 anos e 5 anos. Sairán ao 
recreo das 11:50, inmediatamente despois de que baixe o alumnado de 

primaria e dirixiranse, un dos grupos aoximnasio e o outroao patio 
exterior. Na entrada non poderán coincidir coa entrada do alumnado de 

primaria das 12:15h. 
44.1.3. É obrigatorio o lavado de mans con xabónao regreso a aula logo 

do recreo. 

 
 

44.2. Edificio anexo: 
44.2.1. Tres grupos de EI de tres, catro e cinco anos. Entre as 11:00h e 

as 12:20 farán tres recreos para que en cada momento, no patio, non 
coincidan dous grupos aomesmo tempo. 

44.2.2. Estes grupos rotarán entre si, para facilitar a labor do 
profesorado de apoio ao recreo que so irá ao edificio anexo no recreo 

das 11:00h. 

 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 
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45. Previsións sobre a metodoloxía na aula, ou uso de aseos que estean 

situados na mesma. Tamén figurarán determinacións sobre ou traballo en 

recantos e de  uso do material dá aula. 

45.1.  A metodoloxía na aula estará explicada nas correspondentes 

adaptacións das programacións. 

45.2. O emprego dos aseos da aula (edificio anexo) será controlado polo 

mestre/a para evitar que haxa mais dun alumno/a simultaneamente. 

45.3. O emprego dos aseos comúns está recollido no apartado específico. 

45.4. Cada alumno ou alumna ocupará sempre a mesma mesa, debendo tentar 

(tendo en conta na dificultade extrema nesta etapa educativa), que non se produza 

intercambio de alumnado entre unha mesa e outra, con a finalidade de tratar de 

evitar un posible contaxio. 

45.5. Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o 

seu uso de xeito individual, procurando 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. Aconséllase eliminar xoguetes ou 

obxectos que non sexan estritamentenecesarios. 

 
 

45.6. Priorizar a realización de actividades individuais fronte a as colectivas que 

supoñan diminuír aínda máis a distancia de seguridade, así como compartir 

materiais. 

45.7. Aqueles materiais ou xoguetes que non poidan ser desinfectados ou sexa difícil 

o seu desinfección, despois de o seu uso, deberán gardar catro horas2de corentena 

antes de ser empregados por outro grupo colaborativo. 

45.8. Os materiais ou xoguetes que non poidan ser utilizados en un momento 

determinado (ben porque xa foron utilizados e non foron desinfectados, ou están 

en período de corentena), almacenarase nun sitio a parte (claramente 

identificado), que evite o seu uso de maneira accidental. 

45.9. Está totalmente desaconsellado o préstamo de material ou xoguetes entre 

clases distintas. Tampouco compartir material con outra clase, xa que son distintos 

grupos de convivencia/colaborativos.  

45.10. O material de traballo na aula (plastilina, lapis,...) poderá ser empregado de 

xeito colaborativo por cada grupo dentro da clase e sentados no seu espazo 

asegurándose o lavado de mans antes de ir a outros espazos dentro da aula. 

45.11. As fichas que prepara a mestra procurarase telas preparadas con catro horas3 

de antelación e procurarase a recollida individual das mesmas, no caso de 

                                       
2 Ver nota ao pé nº2 páxina 26 
3 Ver nota ao pé nº 2 páxina 26 
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compartir traballo nunha mesma ficha o alumnado deberá de lavar as mans ao 

rematar. 

45.12. Os peluches e xoguetes que resultan dificilmente desinfctables deben de 

retirarse da aula. 

 
 

46. Previsión especifica para vos xogos e actividades a realizar non tempo 

de recreo. Incluirase unha previsión sobre ou tempo de merenda.  

 

 
46.1. 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 opermitise. 

46.2. Cadaalumno/paradeberávircoseualmorzoen un 

recipientepechadotipo"tupperware"quepor unha bandaprotexeacomidaatao 

seuconsumo,epor outra facilitaoalmorzoxa 

queoalumnadopódeoutilizarparanonapoiaracomidaen 

superficiespotencialmente infectadas(mesa,bolsa...). 

46.3. Os elementos de xogo como tobogáns non deben empregarse, agás 

cando poidan ser desinfectados. (Unha vez se axuste o horario do persoal 

de limpeza verase se é posible facelo)  

 
46.4. Os areeiros poderán empregarse evitando a aglomeración de nenos 

que será controlada polo mestre/a.  

 
46.5. O alumnado poderá empregar os xoguetes habituais (por exemplo 

caldeiros para a área, palas, pelotas,….) controlando por parte do 

profesorado a hixiene posterior das mans. Este material ten que ser 

desinfectado ao rematar o seu uso e antes de ser empregado por outro 

grupo ou ben separado por aulas para evitar posibles transferencias. 

 

47. Medidas específicas para os ASEOS 

47.1. O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a 

un terzo do seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do 

mesmo. 

47.2. Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado 

de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que secumpre a distancia 
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nas ringleiras de entrada esaída. 

47.3. Durante os recreos empregaranse os aseos da ala inferior esquerda do 

edificio principal. O alumnado de EI, durante o recreo irá ao mesmo aseo 

que está asignado á súa aula. 

47.4. 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. 

 
47.5. NocasodealumnadodaetapadeinfantilouconNEE,opersoalcoidador que 

acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais 

axeitadas. 

 

47.6. Edificio Anexo de EI  

 

47.6.1. Para evitar aglomeracións poderá sair un alumno/a de cada aula 

simultáneamente velando o profesorado porque non se supere o aforo 

simultaneo de tres persoas en cada aseo (persoas de diferentes 

grupos), no caso de alumnado dunha mesma aula organizarase por 

grupos colaborativos ou por grupos estables que poderán acceder 

simultáneamente. 

 
47.7. Edificio principal: 

 

47.7.1. Ala dereita inferior 2 baños con aforo de 3+2 polo que poderá 

sair un alumno/a de cada aula simultáneamente velando o profesorado 

porque non se supere o aforo. 

47.7.2. Aseo adaptado aforo 1, enpregarase únicamente polo persoal de 

auxiliar. 

47.7.3. Aseos ala esquerda inferior. So se empregaran na área de EF 

controlando o aforo o mestre, que ao tratar dun mesmo grupo estable e 

con máscara poderán ir alumnos dunha mesma aula simultáneamente. 

E no Tempo de recreo no que estará un mestre encargado da vixilancia 

do aforo. Este aforo establécese en 2+2. 

47.7.4. Ala dereita superior 2 baños con aforo de 3+2 polo que poderá 
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sair un alumno/a de cada aula simultáneamente velando o profesorado 

porque non se supere o aforo. 

47.7.5. Ala esquerda superior 2 baños con aforo de 3+3 polo que 

poderá sair un alumno/a de cada aula simultáneamente velando o 

profesorado porque non se supere o aforo. 

 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA AS AULAS DE PRIMARIA 

48. Aulas de Primaria 

48.1. Partimos dá configuración destes grupos como grupos estables de 

convivencia igual ca non apartado anterior. Minimizando ou profesorado que 

imparte clase dentro dás posibilidades do centro e aceptando que ou 

profesorado especialista compartirá grupos, así coma ou profesorado de 

apoio, nestes casos ou profesorado extremará e adoptará as medidas de 

hixiene e prevención necesarias. 

48.2. En caso de ser 

posible,aportaeasxanelasdasaulaspermaneceránabertasparafavoreceraventil

aciónnaturalasí comoparaevitar amanipulación de mecanismos de 

aperturade portas. 

48.3. En  o casode que oalumnado teñaqueabandonar unhaaulade grupo 

para ir a 

undesdobrecomopodeserrelixiónouvalores,eaclasequedaselibre,deixarasecon 

xanelaseportasabertaspara favorecer a súaventilación. 

48.4. Éimportanteestablecerunhazonalimpade 

traballoparaoprofesorado.Ditazonapodeserapropiamesade 

traballo.Aintenciónéquedevanditoespazoquedelibrede 

posiblesinfecciónsindirectas. 

48.5. Érecomendable(sobre todoen os 

cursosmásbaixos),queoalumnadoveñaaocolexiocunhabolsadeteade 

fácillavadoa 60º(ondetraeráunhabotellade augaidentificadacoseunome,o 

seualmorzoeunhamáscarade 

reposto).Sendoaconsellablequeditabolsasexalavadaen casacon a maior 

frecuenciaposible (recomendase a diario). 

48.6. Cadavezqueoalumnadoentreen a súa aulade grupo,sempresentaráen o 

mesmositio.Cadacadeiraemesade cadaaulade grupodebeestarasignadaa un 

alumno(deberaseteren contapor parte 

dotitoroutitoraosposiblesproblemasvisuaisoude 

calqueiraoutraíndolequepoidateroalumnado),estandoprohibidoqueoalumnado

poidacambiarsede sitiobaixoningúnconcepto. 
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48.7. Nestaextraordinariasituación,opupitrede cadaalumno/paraé 

persoal,nonestandopermitidos os intercambios en entre si. 

48.8. Priorizarasearealizaciónde tarefasindividuaisfronte a 

ascolectivasquesupoñan diminuír adistancia de seguridade aínda  má s. 

48.9. Sese 

teñenqueformarequipos,érecomendablequeosgrupossexansempreos 

mesmos. 

48.10. Oprofesoradoespecialistaimpartiráasclasesdentroda aulade 

referenciadogrupo. 

48.11. En   o terceirociclo, priorizarasea entrega de actividades de  maneira 
telemática. 

48.12. No caso de que    o profesorado recibatarefasdo alumnado en formato  

papel, estas tarefasgardarasenen un sobreedeberánpasaroperíodode 

corentena(6)de polo menos catro horas4. 

48.13. Nonse 

permitiráintercambiarmaterialentrealumnado(bolígrafo,lápis,goma,regra,calc

uladora...). 

48.14. Éaconsellableestablecerunsistemaquesupoñaqueoalumnadoleveomenor

materialposibledocolexioa a casaeviceversa,podendoquedaralmacenadoen   

o centro de maneira ordenadaede  forma individual. 

48.15. Mentresdureasituaciónactual,estátotalmentedesaconselladoousode 

bibliotecade aula,dado quecadalibrodebería terunperíodode 

corentena(6)despois doseu uso. En caso de utilizala deberase de considerar 

este período. 

48.16. Duranteotempoquedureacrisesanitariaevitaraseutilizarplastilina,ninpast

as de modelar agás cando o alumnado teña a súa propia e non se comparta 

. 

48.17. Unha vez finalizadaaclase,evitarasenasposiblesaglomeraciónsde 

alumnadoen as portasda auladuranteointercambiode unha materiaa 

outraondeveña profesoradoespecialista. 

48.18. No caso de queoalumnadodebadesprazarsepor cuestiónsde 

desdobrecomopodeserrelixiónevalores,ouporquédebairaopatioouaopavillónpa

rarealizareducaciónfísica,realizaraosen quitarseamáscara,en fila 

individualemantendoadistanciade seguridadeentreuneoutro 

“grupo”,senpararse durante o desprazamento para falarcon 

ningúncompañeiro. 

48.19. Candose produzaundesdobreen as materiasde 

relixiónevalores,ogrupoqueteñamaiorcantidadede alumnadopermaneceráen 

a aulade referencia,debendoocuparoalumnadoquequedeen a 

claseasmesmasmesas queocupa candoestá aclase enteira. 

48.20. Candooalumnadotensequedesprazara 

                                       
4 Ver nota ao pé páxina 26 
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outraclasequefoseutilizadapreviamentepor outro 

grupo(relixión/valores/apoios, grupos de adquisición de 

linguas,…),procederasea limparcon o limpadordesinfectanteomobiliarioque 

se vai  a utilizar. Sempreseráa a entradade clasecandose 

realiceditaoperacióncon o obxectivode 

garantirqueomobiliarioquevaiutilizaroalumnadoestádesinfectado. 

48.21. De maneira excepcionaleaínda quenonestápermitidocomeroubeberen a 

aula,oalumnadoalmorzaráen o seu pupitreantes de 

saíraorecreo.Antesedespoisdoalmorzoo alumnado se desinfectaráas mans. 

48.22. Cadaalumno/paradeberávircoseualmorzoen un 

recipientepechadotipo"tupperware"quepor unha bandaprotexeacomidaatao 

seuconsumo,epor outra facilitaoalmorzoxa 

queoalumnadopódeoutilizarparanonapoiaracomidaen 

superficiespotencialmente infectadas(mesa,bolsa...). 

48.23. Cadaalumno/paradeberávirde casacoabotellade 

augaqueestimeoportunaparaa súa correctahidrataciónduranteodía 

(nonestarápermitidoenchela). 

48.24. Estátotalmenteprohibidocompartirbocadillooubotellasde 

augaentreoalumnado. 

48.25. Ao finaldasclasesdiariasamesade 

cadaalumnooualumnadebequedartotalmentelibrede 

librosemateriaisparaprocedera unhacorrectadesinfecciónda aula. 

48.26. Ao final  do día, o alumnado se desinfectaráas mans antes de saír do 

centro. 

48.27. Unhavez acabadasasclases,procederasea a limpezaedesinfecciónda 

aulatendoespecialcoidadocon todas aquelas superficiesquemásestivesenen 

contactocon   o alumnadoeprofesorado. 

48.28.  

 
 

 
MEDIDEAS ESPECÍFICAS PARA A LUMNADOCON NE A  nas AULAS de 
PT e AL 

49. Ou equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación 

establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 

alumnado con NE A E. 

Particulizaranse as tarefas e medidas que ou persoal docente e coidador 

debe de extremar en relación co alumnado. As medidas serán obxecto de 

seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia. 

En   o apartadodistribuciónde espazosrecoméndase : 

50. Comonormaxeral,adistribucióndasmesasdoalumnadoen a 
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aula,aíndamantendoa súaestruturahabitual,debería organizarsede forma 

queoalumnadogardaseentre si una certa distanciade seguridade. 

En o casode queoprofesoradode Psicología Terapéuticaede 

AudicióneLenguajedebatraballarcon o alumnadoen a aulade apoio,recoméndanse 

trespautasfundamentais: 

 Manter adistancia de seguridade con  o alumnado (recomendable 2 metros). 

 Manterunhacorrectaventilaciónda 

aula.Débesegarantiraventilación(preferiblementemedianteventilaciónnatural

),durantetodaaxornadaescolar,con o fin de favorecerarenovacióndoaireen o 

seu 

interior(mantendoseéposibleasportasexanelasabertasdurantetodaaxornadae

scolar).En caso de non ser 

posible,eutilíceseaventilaciónforzada,deberánrevisarseelimparsecon 

regularidadeos circuítoseos filtrosde aire. 

 Establecerunhazonalimpade traballoparacadaunhadaspersoasqueocupande 

maneira habitualditadependencia,de forma 

quesexanos/asúnicos/asquepoidanaccedera as 

mesmas.Ditazonapodeserdesdea propiamesade 

traballoataunespazoespecificodentrodapropiaaulaondepoidanrealizaro 

seutraballoordinariosenalumnado,tendoagarantía de 

quedevanditoespazoqueda librede posiblesinfecciónsindirectas.En caso de 

sernecesariohabilitarasealgúnsistemaqueaílledevanditosespazosdorestode a 

dependenciacomo puiden sero uso de biombos. 

Ademais,se deberanseseguirasseguintesnormas 

50.1. En caso de nonpoderrespetaraseadistanciade seguridadedentroda 

aulade apoio,tanto o profesorado cómo o alumnadodeberápermanecer con 

máscaraduranteotempoqueesteandentroda aula(en a 

actualidadeéobrigatorioo seuuso en todo momento 

salvoasexcepciónsprevistas). 

50.2. Por motivosde 

seguridade,recoméndasequeoprofesoradorecollaaoalumnadoen a súa 

claseeoacompañeáaulade apoio.A a horade 

finalizaraclase,oprofesoradotambiénacompañaráaoalumnadoa a súa clasepor 

os mesmosmotivos. 

50.3. Ahixienizaciónde mansdoalumnadorealizarasea a entradaesaídada 

aula. 

50.4. Oalumnadosó levara áaulade 

apoiooestritamentenecesario,debendodeixarmochila,libroserestode materialen a 

clase.Unhavez en a aula,nonse poderávolver a clase a recollermaterial 

esquecido. 

50.5. Oalumnadotraeráo seupropioestoxocon os 

materiais(lápices,bolígrafos,gomas,ceras…),quevaiaa 
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utilizarduranteahora,nonpermitíndosequese prestematerialentrealumnado. 

50.6. Amateriaisda auladebenestarcontroladosen 

todomomento,nonpodendoestar nun sitio onde oalumnadoteña 

accesodirecto a eles  

50.7. Priorizaraseousode materiaisindividuaisen a 

aula(cadaalumnadotraballarácoseupropiomaterial).En o casode 

terquetraballarcon materialda aula,éconvenientequeen a 

clasehaxamaterialsuficienteparapoderfacelo de maneira individual. 

50.8. Sese tenquetraballarde maneira 

grupalehaiquecompartirmateriais,oprofesoradodebepriorizarqueoalumnadoe

xtremeasmedidasde higieneeevite tocarse a cara(boca, nariz, ollos) en todo 

momento. 

50.9. Osmateriaiscompartidospor o alumnado,debenserdesinfectadosantes 

de serutilizadas por outro/a alumno/a. 

50.10. Ao finaldasclasesdiarias,tantoamesadoalumnadocomoa 

mesadoprofesoradodeberáquedartotalmentelibrede materiaisparaprocedera 

unhacorrectadesinfección da aula.  

50.11. Unhavez acabadasasclases,procederasea a limpezaedesinfecciónda 

aulatendoespecialcoidadocon todas aquelas superficiesquemásestivesenen 

contactocon   o alumnadoeprofesorado. 

50.12. En caso de 

utilizarmateriaiscompartidos,haberáquearbitrarunhafórmulade 

rexistraraoalumnadoqueutilizoucadamaterialpararealizarorastrexode un 

posible contaxio. 

50.13. No caso de quese traballenfichasen formatopapel,unhavez 

finalizadasgardarasenen un sobre,debendopasaroperíodode corentena(24)de 

polo menos catro  horas 5. 

50.14. Candose organicenactividadesde lecturade 

contos,recoméndaseutilizarpreferentementeaqueles 

queteñenfollasdurasplastificadasxa queteñenunhafácildesinfección despois 

do seu uso. 

50.15. Aquelas actividadesde lecturaqueusenlibrosen 

formatopapeldeberasenplanificareprogramar,para queunhavez 

utilizados(semprede maneira individual),permitaestablecerunperíodode 

corentena(24)de os mesmosentreusoeuso. 

50.16. Ao finalde a claseprocederasea 

desinfectartantoomaterialindividualdoalumnado,comoamaterialda aulade 

apoio.Trasalimpeza,osmateriaisempregadosparaisorefugarasendeformasegur

a,procedéndoseposteriormente a a desinfecciónde mans. 

50.17. Unhavez finalizaseaclase,omobiliarioutilizadopor o 

alumnadoedoprofesorado,será desinfectado. 

                                       
5 Ver nota ao pé nº 2 páxina 26 
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50.18. Taménhaiqueextremaralimpezada aulaa fondoaofinalizarasclases.Ao 

finaldodía,asmesasde traballodebenquedartotalmentelibresde 

papeisemateriais paraprocedera unha  correctadesinfección. 

 

Unhasituaciónespecialdentroda aulade apoioéotraballofonoarticuladorpor parte 

doprofesoradode 

AudicióneLinguaxe.Nestasituaciónespecial,tantooalumnadocomooprofesorado,deb

enterabocavisibleparapodertraballardevanditoaspecto.Por outra 

banda,oprocesode 

fonación(aononusarsemáscaranodevanditomomento),provocaaproxecciónde 

gotículasao aire quequedanen suspensiónpodendoserfontede transmisiónde 

SARS-CoV-2.Nestasituaciónespecialrecoméndase: 

50.19. Máxima ventilación da aula  de apoio. 

50.20. Tantooprofesoradocomooalumnadoimplicadodispoñeránde unha 

pantallafacialindividual(unhaparacadaalumnoedocente).Debendotelapostaen 

todomomento (a pantalla facial non substitúeen ningúncasoámáscara). Ao 

final de cada sesión deberasen desinfectar aspantallas utilizadas. 

50.21. Oalumnadoeprofesoradoteránpostaamáscaraen o momentoen o 

quenonesteanrealizandoafonación,quitándoasoamentepara 

odevanditomomento. 

51. Comooprocesode poñerseequitarse amáscaraéen simesmo unhasituaciónde 

risco,deberaseadestrarde unha maneirapreviaoprocedementode poñerseequitarse amáscara 

dunha forma segura. 

52. Sepor a idade,oupor o tipode 

alumnadoobsérvasequeditaactividadesupónunriscomaiorqueasituaciónques

e tentaremediarrecoméndasenonutilizar este procedemento. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA a ÁREA DE EF 

 

Oámbitode a EducaciónFísicaéunmediodualondese 

impartetantoclaseteóricacomopráctica(omaiornúmerode horas),por 

tantodébensediferenciardúasámbitos de actuació n. 

En as clasesteóricasoprofesoradodeberáseguiroprocedementohabitualde  

unha clasenormal, debendo seguir as medidas de protecciónordinarias. 

En a claseprácticaen o patio/pavillón,aactividadedeberáirencamiñadaa 

minimizarosriscos,parao quesería interesanteteren contaunhaseriede 

medidasrelacionadas con as actividades para realizar: 
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53. En a claseprácticaen o patio/pabellón,aactividadedeberáirencamiñadaa 

minimizarosriscos,parao quesería interesanteteren contaunhaseriede 

medidasrelacionadas con as actividades para realizar: 

53.1. Priorizar as actividadessen contactofísico. 

53.2. Promoveractividadesquepermitanodistanciamentofísicoentreoalumnado

(minimo1'5metros,recomendable2metros).Podeserimportantemarcarespazos 

acoutados para arealización das  actividades. 

53.3. Controlarasactividadesquesupoñanunrequirimentofísicomaior(altasinte

nsidades), quesignifiquena proxección de gotículas. 

53.4. Tratarde evitarqueoalumnadocorraen líñaa 

poucadistanciaunodoutro,(cantamaiorvelocidadeleveoalumnado,maiordistanc

iade seguridadedeberágardar). 

53.5. En  caso de coincidenciade variosprofesores/asna mesma hora 

deberátraballarcadaun/unaen espazosdistintos,eomá 

safastados/asposiblesun/unadoutro/outra(dentro de o 

queasdistintasactividadespermítano).Devanditareparticiónde 

espazosrealizarasede maneira previaa a claseparaevitaraglomeraciónde 

alumnado. 

53.6. Ascompeticións quese realizanduranteorecreononse debenrealizareste 

cursoxa 

quesupoñenunriscotantoparaalumnadoparticipantecomoparaoalumnadoespec

tador. 

53.7. Ao principioeao finalde a 

actividadedeportivaoalumnadodeberádesinfectarseas mans. É 

importanteextremara hixiene en  o ámbito deportivo. 

53.8. Priorizarasea entrega de traballos de xeito telemática. 

53.9. Candose entreguentraballosen formatopapel,deberándeixarseen 

corentena(27)otempopertinenteantes d eo seu corrección. 

54. En canto  ao material, deberase n seguir as seguintes recomendacións: 

54.1. Planificaradecuadamentearealizacióndasactividadestendo en 

contaostemposde preparacióndasmesmaseostemposde 

desinfecciónposterioresdo material. 

54.2. Omaterialdebeestarcontroladoen todomomento,nonpodendoestarnun 

sitio onde o alumnado teña accesodirecto a estel. 

54.3. Estátotalmenteprohibidoqueoalumnadoteñaaccesoaoalmacénde 

material. 

54.4. Por 

cuestiónshixiénicas,estándesaconselladasasactividadesquecomecencon   o 

alumnado repartindoos materiais. 

54.5. Oprofesorouprofesoraseráquenentreguesempreomaterialen cada 

clase,debendoevitarasaglomeraciónsdurante o devandito proceso. 

54.6. Omaterialde educaciónfísicanonpodeestara pasarde manen man 
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sencontrolalgún.Ao finaldousode un 

material,estedeberáserdesinfectadoantes de serutilizadopor outro alumno. 

54.7. Omaterialseráde usoindividual.Ao finalde a 

clase,destinaraseuntempoparao seu 

desinfección(omaterialnondebevolveraoalmacénsenestardesinfectadoxa 

queéfundamentalmantelo como zona limpa). 

54.8. Priorizaro uso de materiais quesexan sinxelosde desinfectar. 

54.9. Asactividadesqueimpliquencompartirmaterial(xogosoudeportescolectiv

os,de adversario...)estarándesaconselladas.No caso de 

quenonquedemásremedioquecompartirmaterial,haberáquearbitrarunhaforma

de rexistraroalumnadoqueutilizoucada material para realizar un rastrexodo 

posible contaxio. 

54.10. Ademásdomaterialdeportivo,oprofesoradodeberádispoñerde 

xelhidroalcólicoemáscarasde repostopor se oalumnadorompealgunhadassúas 

por  causa daactividadedeportiva. 

55. En canto a   os espazos,deberase nseguiras seguintes recomendacións: 

55.1. Priorizarasactividadesao aire librea outrasquese realicenen o interiorde 

espazospechados. 

55.2. En o casode realizaciónde actividadeno ximnasio,estes 

deberánestarsuficientementeventiladosduranteatotalidadede a actividadeede  

maneira posteriora ela.Estátotalmentedesaconselladoousode 

pavillónssenventilación. 

55.3. Designarasenzonasde accesoesaídaaopavillónpara 

queoalumnadogardeasdistanciasde seguridadeen todomomentoenonse 

apiñeoalumnadoqueentrac o que sae. Se 

existisenvariasportas,tomaraseunhacomo entrada (ade maior 

amplitude)eoutrade saída(ade menoramplitude). 

55.4. Osvestiariosdo mesmo xeito queasduchaspermaneceránpechadospolo 

queoalumnadovirácoa roupade deporte  desdecasa. 

55.5. Oalumnadovirácunhabotellade 

augapropia,claramenteidentificadaeprohibirasequepoidabeber auga de a 

botella doutro/a compañeiro/a. 

56. Parcelarespazos(con a distanciade seguridadecorrespondente)para 

queoalumnadopoidadeixar as 

súasmochilas,chaquetas...evitandoqueestasentrenen contactounascon 

outras.Oprocesode deixarerecollerpertenzasdébeserealizar de maneira 

ordenada evitandoaglomeracións. 

57. Ao finalde a hora(eantes de 

queveñaocursoseguinte),oprofesoradocomprobaráquenonquedaroupadoalu

mnadoen o espazoparceladodestinadoparaiso. 

58.  
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

59. Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e 

departamentos estableceranse as medidas que sexan oportunas en función 

do número de persoas e aforos dispoñibles.  

59.1. Reunións de profesorado: 

59.1.1. Equipos docentes: Cada equipo docente terá asignado un espazo 

para as súas reunións garantindo a distancia de seguridade. 

59.1.1.1. Cada equipo docente poderá facer uso do 

https://eduxunta.webex.comou doutras ferramentas que poidese 

poñer a Consellería de Educación a disposición do profesorado para, 

se así o consideran poder facer reunións non presenciais ou mixtas. 

59.1.1.2. Cada equipo docente terá asignada como hora para as 

súas reunións os martes de 17:00h a 18:00h. 

59.1.2. Claustros: Darase a opción ao profesorado de asistir de forma 

presencial ou remota (a opción de asistencia presencial deberá de 

comunicarse con anterioridade suficiente para poder prever o espazo de 

reunión) a través de webbex ou doutras ferramentas que que poidese 

poñer a Consellería de Educación a disposición do profesorado.  

59.1.2.1. Para o profesorado que asista de modo presencial e, en 

función do número de asistentes empregarase a sala de mestres, 

unha aula ou o ximnasio en función do número pprevisto de 

asistentes presenciais.  

 

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

60. De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e 

cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación 

en saúde, particularmente na prevención frote a COVID-19. No plan existirá 

unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co 

alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e 

hixiene fronte aoSARS-CoV-2. 

60.1. Educación en Saúde 

60.2. O equipo COVID debe asegurar 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 

https://eduxunta.webex.com/
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comunidade educativa.8 

26.1.1. 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 

comunidadeeducativa. 

26.1.2. Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a 

todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de 

dúbidas que poidanxurdir. 

26.1.3. Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que 

fomente o cumprimento e comprensión das medidas de prevención e 

hixiene.Coidarasequeestainformaciónsexaactualizadanocasodeque cambien 

as indicacións das autoridadessanitarias. 

 

 

Deseñaranseeimplementaránseactividadesdeeducaciónparaasaúde que inclúan as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da mesmafronte a COVID-19, para 

facer do alumnado axentes activos na mellora da saúdeda comunidade 

educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluírde maneira transversal 

nos programas e actividades de educación e promoción 

dasaúdequexaviñandesenvolvéndosenocentroeducativo,demaneiraque se poida 

traballar a saúde de forma integral. 

 

 

61. Regulaciónda difusión da información, das medidas de prevención e a 

distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de 

Sanidade e a de Educación. Así mesmo en colaboración co centro de saúde 

de referencia incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a 

prevención e protección. Establecerase a información que será de uso 

obrigado na web docentro. 

61.1.  A través das canles de información preferente sinaladas no apartado 

correspondente deste documento. 

61.2. Crearase un espazo na web do centro para centralizar a información que 

deba difundirse á comunidade educativa en relación co COVID. 
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62. Profesorado encargado de coordinar a implantación das aulas  virtuais, a 

comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O 

persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior 

dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación 

que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos 

contidosexistentes. 

62.1. O profesorado encargado será o que participa no equipo de innovación e 

formación. 

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

centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e 

poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. Será 

obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o 

centro considereoportunas. 
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 “PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO” 

 

Contidos recomendados: (en todos os apartados pódense utilizar as medidas 

establecidas no protocolo xeral das consellerías de Educación e Sanidade 

adaptadas ao caso concreto do centro, ou a súa reprodución no Plan como 

recordatorio da súa obriga). 

O Plan de Continxencia do CEIP Illa Verde ten por finalidade establecer os 

procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que 

se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia 

da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun 

aula/etapa educativa/centro. 

 

 
ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes eoutros 

profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como 

aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en 

período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha 

persoa con síntomas ou diagnosticada deCOVID-19. 

 
2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita 

que comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro 

educativo seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espazo 

separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao 

que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e 

contactarase coa familia, no caso de afectar aalumnado. 

 
3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 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 

seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións 

do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 

profesionalsanitario. 
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4. 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 contactará coa 

Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia Xefatura 

Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do 

centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva 

das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de 

contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no 

seu domicilio durante o período que sinale a xefatura desanidade. 

 
5 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha 

consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de 

solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, 

acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

 
6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as 

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun 

centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo 

de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función 

do número de contactos identificados en cadaabrocho. 

 
7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación 

determinará en cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a 

duración das medidas de corentena o que se comunicará ao equipo COVID 

do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da 

información que sexa facilitada pola autoridadesanitaria. 

 
8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá 

ordenar o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro 

educativo na súa totalidade de conformidade con seguintessupostos: 

 
A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada 

en corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado 

asignado a ese grupo. 
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Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 

días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde 

xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 

 
 

9. 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 corentena de polo menos 10 días a todas as 

persoas que teñan a consideración de contactopróximo. 

 

 
10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das 

normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos 

efectos de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá 

volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de 

consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoalsensible. 

 

 
ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 

PRESENCIAL 

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do 

alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O 

profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os 

coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles 

ben achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a 

Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado 

que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua damesma. 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades 

de conexión ou falta de equipamento para que a consellería adopte as 
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medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación 

realizada por medios telemáticos. 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a 

Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos 

ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de 

suspensión. 

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial ocentro 

educativo ten previstas as seguintesmedidas: 

a) Plataformas formativas empregadas en cada nivel: 

Plataformas para a educación non presencial 

Educación 

Infantil 

  

1º Ed 

Primaria 

https://www.e-vocacion.es/ 

https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php 

 

2º Ed 

Primaria 

https://www.e-vocacion.es/ 

https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php 

 

3º Ed 

Primaria 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/aulavirtual2/ 

https://www.e-vocacion.es/ 

https://mx.smsavia.com/acceso-usuarios 

https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php 

 

4º Ed 

Primaria 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/aulavirtual2/ 

https://mx.smsavia.com/acceso-usuarios 

https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php 

 

5º Ed 

Primaria 

https://eva.edu.xunta.gal/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/aulavirtual2/ 

 

6º Ed 

Primaria 

https://eva.edu.xunta.gal/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/aulavirtual2/ 

 

 

 
b) Solicitude de titorías: A través de abalarmobil. 

c) Atención de titorías: Previa cita e a través de webbex e 

https://www.e-vocacion.es/
https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php
https://www.e-vocacion.es/
https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/aulavirtual2/
https://www.e-vocacion.es/
https://mx.smsavia.com/acceso-usuarios
https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/aulavirtual2/
https://mx.smsavia.com/acceso-usuarios
https://www.anayaeducacion.es/index_alumnado.php
https://eva.edu.xunta.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/aulavirtual2/
https://eva.edu.xunta.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/aulavirtual2/
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durante a sesión semanal de atención a pais, os martes 

de 16:00h a 17:00h.  

d) O equipo de orientación estará dispoñible no horario 

habitual no teléfono 982828147. 

e) O mestre/a titor/a poderá empregar outros medios para 

completar a comunicación co seu alumnado/familias. 

MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 
15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou 

centro realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da 

actividade lectiva. As fases establecidas para a reactivación son 

orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración 

como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar 

correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería  

deSanidade. 

 

 
Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado 

polas consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as 

seguintes fases dereincorporación: 

Fase 1 (Adecuación dos espazos) 
 

 

 
  



 

 

80 

 
 

Duración: (determinarase para cada caso pola dirección do centro 

xunto co equipo COVID e co asesoramento do profesional sanitario de 

referencia e da Xefatura Territorial) Aínda que pode ter unha duración 

variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta primeira fase, 

previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen 

estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas 

autoridades sanitarias eeducativas. 

Obxectivos: (por determinar) 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

- Análise dos desprazamentos do grupo. 

Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será  

establecida polo equipo covid. 

Obxectivos: (por determinar) 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento 

físico, utilización de máscara e de hixiene de mans. 

 

 
Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: (por determinar) 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do xxxx 

%. 

Obxectivos: (por determinar) 

Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: (por determinar) 

Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado 

Obxectivos: (por determinar)
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ANEXO I. SAÍDA AO RECREO DOS GRUPOS A DE PRIMARIA E ZONAS 
ASIGNADAS 
 

 
 
ORDE DE SAÍDA: ESCALEIRA 
DEREITA:  

1- 5ºA 
2- 6ºA 
3- 1ºA (poderásair antes se sedirixe 

únicamente ao patio cuberto da 
esquerda e non ocupa o patio 
cuberto da dereita ata que pasen 
todos os grupos). 

 
ORDE DE SAÍDA: ESCALEIRA 
ESQUERDA: 

1- 4ºA 
2- 3ºA 
3- 2ºA 

 

 

 

 

ANEXO II.  REGRESO DOS RECREOS ÁS AULAS PARA OS GRUPOS A DE 

PRIMARIA 

 
 
 
ORDE DE ENTRADA 

1- Zona 1 - 1ºA (poderá entrar de último se permanece únicamente ao patio cuberto da esquerda 
e non ocupa o patio cuberto da dereita ata que pasen todos os grupos). 

2- Zona 2 
3- Zona 3 
4- Zona 4 
5- Zona 5 
6- Zona 6 
7- Zona 7 

 

No hall da entrada os grupos de 

ambas escaleiras  non 
poderansairaomesmo tempo pola 
porta. O mestre que acompaña 

ao grupo porase de 
acordocomestre que acompaña 

ao grupo da outraescaleira para 
que un grupo espere ata que 
remate de sair o outro. 
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ANEXO III. SAÍDA AO RECREO DOS GRUPOS B DE PRIMARIA E ZONAS 
ASIGNADAS 

 
 

ZONAS DO PATIO ASIGNADAS A CADA GRUPO  
1- 5ºA 
2- 6ºA 
3- 1ºA (poderásair antes se sedirixe 

únicamente ao patio cuberto da 
esquerda e non ocupa o patio 
cuberto da dereita ata que pasen 
todos os grupos). 

 
ORDE DE SAÍDA: ESCALEIRA 
ESQUERDA: 

1- 4ºA 
2- 3ºA 
3- 2ºA 

 
 

ANEXO IV. REGRESO DOS RECREOS ÁS AULAS PARA OS GRUPOS B DE 
PRIMARIA 
 

 
 
ORDE DE ENTRADA 

1- Zona 1  
2- Zona 2 
3- Zona 3 
4- Zona 4 
5- Zona 5 
6- Zona 6 
7- Zona 7 

 
 

No hall da entrada os grupos de 

ambas escaleiras  non 
poderansairaomesmo tempo pola 

porta. O mestre que acompaña 
ao grupo porase de 
acordocomestre que acompaña 

ao grupo da outraescaleira para 
que un grupo espere ata que 

remate de sair o outro. 
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ANEXO V. 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 .  

Solicite consulta no seu centro de saúde.e presentar calquera destes síntomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 SI NON 

 

Tivo CONTACTO 

 
nas últimas 2 

semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 

confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 

  

 

 
 

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 

confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 

  

 

 

 

 

 

Presentou nas últimas 2 semanas? 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   
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ANEXO VI: PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE EN ÁMBITOS NON 

SANITARIOS NIN SOCIOSANITARIOS 
 

 
Grupos vulnerables Patoloxía controlada Patoloxía descompensada Comorbilidad ≥ 2 aspectos 

Exposición laboral NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 

Enfermidade cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade pulmonar crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade hepática crónica severa 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Insuficiencia renal crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Cancro en tratamento activo 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Maiores de 60 anos 
Sen patoloxía Patoloxía controlada Patoloxía descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Obesidade mórbida (IMC>40) 
Sen patoloxía engadida Sen patoloxía engadida controlada Patoloxía engadida descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embarazo 
Sen complicacións nincomorbilidades Con complicacións ocomorbilidades  

 3 3 3 1 4 4 4 
 

NR1( Nivel de risco 1): Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas. 

NR2( Nivel de risco 2): Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a distancia de seguridade e sen actuación directa 

sobre elas. NR3( Nivel de risco 3): Asistencia ou intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI axeitado e sen manter a 

distancia de seguridade. NR4 (Nivel de risco 4): Profesionais non sanitarios que deben realizar manobras xeradoras de aerosois, como 

por exemplo RCP. 

 
1 Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade profesional 

2 Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas sintomáticas con EPI axeitados 

3 
Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se existe imposibilidade, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a 
como especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo - lactanción (PREL) 

4 
Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como especialmente sensible ou 
prestación por risco durante o embarazo-lactancia (PREL) 
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ANEXO VII:  SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 

ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 

 

 

 
 

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI: Teléfono: 

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notificacións : 

CódigoPostal: Localidade: 
 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro: 

Enderezo: 
CódigoPostal: Localidade: 

Posto de traballo: 
 

 

 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu 

caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición 
de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de 

xullo de2020 
 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran 

no seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos. 

 

 , de de 2020 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO 
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 ANEXO VIII: CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO 

CENTRO EDUCATIVO 

 

O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Educación, Universidade e Formación 

Profesional e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2020-2021, se 

determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos centros de ensino non 

universitario dependentes da Consellería. 

No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen as tarefas e 

condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección 

existentes para osolicitante. 

D./Dna. solicitou a súa consideración como 

persoalsensible. 

Poloexposto,D./Dna. , na súa calidade 

de Director/a do centro deensino público  , 

INFORMA: 
 
Marcar con X ou tachar o que non proceda 

 

 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, persoal administrativo, 

de limpeza, ou outracategoría. 

 Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos para a hixiene das mans 

consonte ao protocolo. 

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para osolicitante. 

 Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado poloalumnado. 

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha separación de 1,5 

metros entre ospostos. 

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 metros diante das 

persoas que acoden aocentro. 

E para que conste diante da inspección médica da XefaturaTerritorial de . 
 

Asinase o presente informecondata / /2020 (sinatura eselo) 
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Medidas Organizativas 

ANEXO IX: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 
Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto 

á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, adxúntase a 

modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación. 
 

 
 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 
1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da enfermidade e as 

medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de síntomas da 

enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta síntomas da 

enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen aglomeracións no 

acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, establecéronse entradas e saídas 

diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería de 

Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, papel 

desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de dispensadores 

xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público,  como na área 

de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o cruzamento 

duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os sentidos 

mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 1,5 metros, 

así como as medidas hixiénicas e distanciamentosocial? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de Educación?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada uso?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben seguir de 

xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o lugar de 

traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao lugar de 

traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, 

panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola Consellería?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a actividade e limpeza 

requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 
3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial énfase nas 

superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, 

os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesase 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 ordenadores?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material  dehixiene  persoal  (máscaras, luvas de látex, 

etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas as 

recollidasseparadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para aeliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou síntomas da 

enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e 

adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser en papel 

desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que deben 

utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar asdistancias de seguridade a manter durante o acceso ao centro 

educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado pola Consellería de 

Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 
3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que presente 

síntomas da enfermidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 

 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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ANEXO X: Rexistro de alumnado con síntomas de enfermidade. 
 

Nome 

C
u
rs

o
 

D
a
ta

 e
 h

o
ra

 

Sintomatoloxía COVID. Segundo 
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN 

CLÍNICA DO COVID-19 
No caso de ter outra 
sintomatoloxía, anotarase no 
espazo “outras notas de interese 
e non se trasladará á aula 

COVID. 

A
c
u
d
íu

 a
o
 c

e
n
tro

 

L
e
v
o
u
s
e
 a

 a
u
la

 

C
O

V
ID

 

Persoa que 
o trasladou 

a ese 
espazo 

Persoa que 
chamou á 

familia 

Hora de 
recollida, 

adxuntar 
folla de 
conserxería 
asinada 

Outras notas de 
interese 

Sinatura do 
responsable 

COVID 

      SI SI SI           

NON NON NON         

      SI SI SI           

NON NON NON         

      SI SI SI           

NON NON NON         

      SI SI SI           

NON NON NON         

      SI SI SI           

NON NON NON         

      SI SI SI           

NON NON NON         

      SI SI SI           

NON NON NON         
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ANEXO XI: Rexistro de material COVID e da súa situación no centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDENTE DE INVENTARIAR DADO QUE NESTE 

INICIO DE CURSO ESTE VARÍA CADA DÍA 
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ANEXO XII: Grella de limpeza dos aseos. 
 

 

BAÑO (ubicación):_____________________________________ 

 

Hora Data Persoa limpadora Ventilación 

(SI/NO) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 

 
99 

ANEXO XIII: Grella de rexistro de ventilacións de 

espazos. 

  

Día do 
mes 

Entrada Recreo Ventilación pola 
tarde 

Día do 
mes 

Entrada Recreo Ventilación 
pola tarde 

1    21    

2    22    

3    23    

4    24    

5    25    

6    26    

7    27    

8    28    

9    29    

10    30    

11    31    

12    Observacións: 
*Marcar cun X cando se faga a ventilación do 
espacio 

 

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20     

 

Mes: Aula: 
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ANEXO XIV: Grella de rexistro de entrega de material. 

 

 Persoa que recibe o 

material 

Material Data Nome Sinatura 
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ANEXO XV: Compromiso familias. 

 
 
 
D./Dna. ______________________________________________________, con 
DNI nº ______________________, pai/nai/titor legal do 
alumno/a:________________________________________________ 
 
Fun informado da publicación do plan de adaptación COVID do CEIP Illa Verde 
estará colgado na páxina web do colexio no apartado “Documentos do centro” e 
que para calquera dúbida do mesmo me podo dirixir ao titor/a ou ao equipo Covid 
do colexio a través do teléfono ou correo electrónico do colexio. 
Ademais: 

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE  COÑEZO 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 coñezo 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 

coñezo 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 Lugo a   de setembro de 2020 
 
 
 
 

asdo: 
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ANEXO XVI: Negativa Compromiso familias. 

 

 

 

D./Dna. ______________________________________________________, con DNI nº 
______________________, pai/nai/titor legal do 
alumno/a:________________________________________________ 
 
Fun informado da publicación do plan de adaptación COVID do CEIP Illa Verde estará colgado 
na páxina web do colexio no apartado “Documentos do centro” e que para calquera dúbida do 
mesmo me podo dirixir ao titor/a ou ao equipo Covid do colexio a través do teléfono ou correo 
electrónico do colexio. 
Ademais: 
 

Négome a asinar o “compromiso” que a consellería de educación propón na Resolución 

do 1 de setembro de 2021, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de 

Sanidade pola que se aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos 

centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” 

 

  En Lugo a   de setembro de 2020 
 
 
 
 

asdo: 
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