
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IllaVerde 
         C E I P  DE L U G O 
 

  



CURSO 2021/22 
 

RESUMO PARA AS FAMILIAS DO PROTOCOLO DE 

ADAPTACIÓN DO CEIP ILLA VERDE ÁSITUACIÓN DA COVID 

19.  

 

1-USO DA MÁSCARA 

2-HIXIENE DE MANS 

3-VENTILACIÓN DOS ESPAZOS 

4-DISTANCIA ENTRE OS POSTOS ESCOLARES 

5-GRUPOS COLABORATIVOS EN ED. INFANTIL 

6-REUNIÓNS TITORÍAS E COMUNICACIÓNS 

7-ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID 

8-ENTRADAS E SAÍDA AO CENTRO 

  



 

1- USO DA MÁSCARA 

 

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

independencia do mantemento da distancia interpersoal, sen prexuízo 

das exencións previstas no ordenamento xurídico. A obriga de 

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

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

matriculado. O alumnado con idade inferior a 6 anos non ten a obriga 

de empregar máscara pero o centro recomenda a súa utilización xa que 

é unha medida directa útil para evitar o contaxio da COVID 19 e outras 

enfermidades que se transmiten por aerosois. 

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

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

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

seguridade.                                                        

                                                               . 

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 pólo 

pediatra ou facultativo do alumno/a, ou polos servizos de prevención de 

riscos, no seu caso, para persoal docente e non docente. 

Recoméndase o uso de máscara hixiénicas que cumpran coa normativa 

UNE 0065. 

 

2-HIXIENE DE MANS 

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

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

durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean 

visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase 

cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e 

saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e 

sempre despois de ir ao aseo. 

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

hidroalcóholico e priorizarase o uso de auga e xabón ou outros tipos de 

solucións xabonosas. 



Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa 

utilización do xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel 

adecuada ao tamaño da man de cada neno/a, informando aos nenos e nenas 

de que debe ser absorbido antes realizar outras tarefas. Nos grupos de idade 

ata os 7 anos, deberase prestar especial atención por parte das persoas 

responsables a aplicación do xel por parte do alumnado. 

O alumnado que teña calquera tipo de alerxia poderá traer o seu propio xel 

para uso individual. 

 

3-VENTILACIÓN DOS ESPAZOS 

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

espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao 

remate de cada xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, 

cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 

minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer 

sempre abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación de aire e, 

especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores 

deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación. 

Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse 

as xanelas abertas o maior tempo posible. 

Se un/unha profesional presta asistencia 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. 

 

4-DISTANCIA ENTRE OS POSTOS ESCOLARES 

Manterase unha distancia interpersoal, con carácter xeral, de pólo menos 

1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo. 

Tanto en educación infantil como 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. Garantirase a estanquidade do grupo de convivencia estable en 

todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo.  

Se a transmisión é moi baixa (nova normalidade) poderá permetirse que os 

grupos de convivencia estable interaccionen con outros grupos do mesmo 

curso, sobre todo ao aire libre. 

 

 



 

 

 

5-GRUPOS COLABORATIVOS EN ED. INFANTIL 

                              , conformando grupos estables de 

convivencia, na aula poderá traballarse mediante grupos colaborativos dun 

máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se 

constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para 

mellorar a trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán     

                     , con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros 

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

                                                     teña contacto cos 

grupos de infantil       de uso obrigatorio 

 

6-REUNIÓNS TITORÍAS E COMUNICACIÓNS 

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. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina 

web do centro e o abalarMóbil.. 

 

 

7-ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID 

Cada día, antes de acudir ao centro, os pais,/nais/titores legais realizarán 

unha valoración dos síntomas recollidos no Anexo I ao alumnado a fin de 

comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV.2. 

Ante a aparición de, polo menos, un dos síntomas que describe a 

enquisa de autoavaliación, os titores non enviarán ao alumno/a a clase 

e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. En caso de que un 

alumno/a que estea no centro teña algún síntoma compatible coa infección 

por SARS-CoV-2 de acordo coa enquisa de autoavaliación, deberá 

permanecer no espazo de illamento habilitado no centro ata que o 

responsable veña a recollelo  

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 recomenden médico 

ou pediatra de acordo co establecido na resolución que se dite instrucións 

para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con 

conviventes vulnerables durante o curso 2021/22 como consecuencia da 

pandemia da Covid-19 

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

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

centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e 

con algunha das persoas membros do equipo Covid á maior brevidade 

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

xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as 

legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de 

xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.  

O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de 

recepción da información, aos pais, nais e outras figuras parentais de que o 

alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro 

educativo. 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 centro escolar.  

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por 

SARSCoV2 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, desde o inicio 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 

desbotables. 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun 

diagnóstico positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro 

que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao centro, en 

virtude de ser considerados contactos estreitos. (Segundo a versión do 

protocolo de 01/10/2021 se o alumnado ou o persoal do centro teñen a 

pauta completa de vacinación ou pasaron o covid nos últimos 6 meses si 

poderán acudir ao colexio) 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid 

(alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, 

evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se 



confirme o resultado,pero non será necesario que garden corentena no 

domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo. 

(Segundo a versión do protocolo de 01/10/2021 se o alumnado o persoal do 

centro teñen a pauta completa de vacinación ou pasaron o covid nos 

últimos 6 meses si poderán acudir ao colexio no caso contrario non poderán 

acudir ao colexio) 

 

EQUIPO COVID 

 

Nome Mestre  

Carlos Vázquez 

Fernández 

Coordinador/director Coordinación do equipo e 

coa XT, sanidade eaxentes 

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. 

 

Nome Mestre  

Gelo Peña 

Portomeñe 

Coordinador Coordinación do equipo, 

sanidade e axentes 

externos. 

Isabel Silva Castro Primaria Supervisión da execución 

do plan en EP. 

Elvira Gómez 

Rodríguez 

EI Edificio Principal Supervisión da execución 

do plan no Edifico 

Principal 

Canles de comunicación co Equipo Covid: 

Correo electrónico: ceip.illaverde@edu.xunta.gal 

Tel.: 982 828143 / 982 828144 
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8-ENTRADAS E SAÍDA AO CENTRO 

ENTRADAS 

 

Educación Primaria. 

Realizarase polas tres portas de acceso ao colexio. 

En cada porta de entrada haberá un mestre controlando que se faga con 

orde. 

A persoa que teña clase a 1ª hora acompañará a ese grupo desde o 

momento que entra no colexio. 

O profesorado de 5º e 6º esperará ao grupo no pavillón. 

 

1ºA, 1ºB, 2ºA e 2ºB 

Realizaran a entrada pola porta lateral que dá acceso ao comedor. Ás 8:55 

todo o alumnado deberá estar na fila correspondente. Os postos de espera 

para a entrada están sinalizados na beirarrúa que dá acceso a dita entrada. 

 

1ºA e 2ºA 

 Dirixiranse ao porche e esperarán alí ata que entre o alumnado de 3º e 4º. 

 

1ºB e 2ºB.  

Entrarán pola porta do comedor e esperarán no corredor a que suba o 

alumnado de 3º e 4º. 

 

3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB e 4ºC. 

Realizarán a entrada pola porta principal no orde indicado. 

Hora de entrada: 8:55 

 

5ºA, 5ºB, 6ºA e 6ºB 

Entrarán pola porta lateral que dá acceso ao pavillón. 

Hora de entrada: de 8:55 a 9:00 

 

 



Alumnado que chega con retraso. 

Todo o alumnado que chegue ao centro a partir das 9:00 efectuará a entrada 

pola porta principal. E terá que agardar a que remate de entrar o alumnado 

de Educación Infantil. 

 

Educación Infantil 

Edificio principal. 

3 anos – Entrada pola cancela do comedor ás 9:05 e esperan no porche 

cuberto. 

4 anos -  Entrada pola cancela do comedor ás 9:10 

5 anos – Entrada ás 9:05 pola porta principal. 

 

Edificio Anexo 

 5 anos – 9:00h 

 4 anos  - 9:05h 

 3 anos – 9:10h 

 

SAÍDAS 

 

Educación Primaria  

Todo o alumnado sairá pola mesma cancela que realizou a entrada ás 

14:00h. 

 

Educación Infantil 

Edificio principal. 

Saída pola cancela principal co seguinte horario: 

3 anos – 13:45h 

4 anos -  13:50h 

5 anos – 13:55h 

 

Edificio Anexo 

 3 anos – 13:45h 

4 anos -  13:50h 

5 anos – 13:55h 



 

Material de protección necesario para o alumnado. 

 

- O alumnado maior de 6 anos ten a obriga de traer unha máscara 

correctamente colocada. Para o alumnado menor de seis anos é moi 

recomendable tamén o uso de marcara. 

- O alumnado ten que traer ademais unha segunda mascara de reposto. 

 

Entradas de familiares ao centro 

Ningún adulto, que non sexa persoal do centro, poderá entrar ao recinto 

mentres se estea a desenvolver a entrada ou saída do alumnado, así como 

durante os períodos de lecer. 

Como norma xeral os proxenitores non poderán acceder ao centro agás para 

unha cita planificada ou para unha xestión necesaria na secretaría. 

 

 


