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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-
2021” 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

36008751 CEIP PLURILINGÜE INFANTE FELIPE DE BORBÓN 

 

Enderezo C.P. 

RÚA DA ESCOLA, S/N 36450 

Localidade Concello Provincia 

SALVATERRA DE MIÑO SALVATERRA DE MIÑO PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

886 110 717 ceip.infante.felipe@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/ 
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

teléfono móbil) 

886 110 717 

Membro 1 VÍCTOR MANUEL PEÑA ÁLVAREZ Cargo Xefe do Departamento de 

Orientación 

Tarefas asignadas 

 Coordinación e interlocución coa administración. 

 Contactar coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicar a aparición dalgún 

caso ou suspeita dalgún caso de coronavirus. 

 Acordar, xunto coa secretaria do centro, a compra do material de protección 

necesario. 

 ... 

Membro 2 JUAN MARÍA GUTIÉRREZ Cargo Mestre especialista en Inglés 

Tarefas asignadas 

 Proporcionar información e facilitar a adquisición de habilidades sobre as medidas 

de prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que, a súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

 Enviar información a todas as familias, mantendo una canle dispoñible para a 

solución de dúbidas que poidan xurdir. 

 Coordinar as entradas e saídas de Educación Primaria. 

 Entregar en Primaria o material de protección necesario e repoñer o mesmo 

cando este se esgote. 

Membro 3 PATRICIA LIMIA DAPOZA Cargo Mestra Educación Infantil 

Tarefas asignadas 

 Controlar que as labores de limpeza e desinfección  do centro se realiza de 

maneira eficiente. 

 Rexistrar o inventario do material do que dispón o centro destinado á prevención 

da pandemia de COVID-19. 

 Controlar as entradas e as saídas do alumnado de Educación Infantil 

 Entregar en Infantil o material de protección necesario e repoñer o mesmo cando 

este se esgote. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE SALVATERRA DE MIÑO Teléfono 986 659 247/ 986 659 000 

Contacto  Por determinar 

 

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 
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Aula de Inglés. Inclúe todos os elementos de protección pertinentes para facer fronte a un posible abrocho de Covid-

19 no centro: solucións hidroalcólicas, papeleira de pedal e panos desbotables. A aula ten ventilación adecuada. 

Tamén contará con un botiquín de primeiros auxilios. 

Dita aula servirá tamén como lugar de almacenamento de elementos de reserva; panos desbotables, botes de xel, 

etc. 

 

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

4º EI.  44 

5º EI  43 

6º EI. 30 

1º EP 47 

2º EP. 44 

3º EP. 65 

4º EP. 68 

5º EP 49 

6º EP  68 

 

6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)   

Profesores/as 36 

 

 

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

 

Etapa  EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado  
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Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado  

Etapa  EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado  

 

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

Os grupos estables de convivencia terán que respectar as mesmas normas que o resto do persoal docente e non 

docente cando non estén dentro da aula: utlización de máscaras, manter a distancia de suguridade cando se movan 

polos espazos comúns, nas entradas, nas saídas e nos recreos. 

 As medidas que se adoptarán dentro da aula son as seguintes: 

- O alumnado deberá acceder  con máscara á aula e traer outra de reposto debidamente gardada. Previamente 

deberá facer unha correcta desinfección de mans, e deberá deixar colgadas as súas prendan no respaldo da súa 

cadeira e o material que precisen debe estar correctamente colocado enriba da súa mesa. 

- Para garantir que cada alumn@ teña o seu material e evitar que se mezcle cos dalgún compañeiro, deberá traer  

unha bolsa con nome, preferiblemente de plástico, para gardar a máscara cando non sexa necesario o seu emprego. 
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- Distribución de espazos segundo os modelos propostos nos anexos en función do número de alumnos. Débese 

garantir a distancia de seguridade entre o alumnado. Ver anexos. 

- Aínda que no traballo en grupos está demostrada a súa eficacia pedagóxica, neste caso imos tratar reducir  este 

tipo de traballo, xa que prima sobre el a saúde individual e colectiva.  Se fose necesario o traballo en grupos,  estes 

serán  estables, de tal xeito que  os grupos non superen os tres alumnos. Nos momentos nos que todo o grupo está  

xunto (recreos, traslados, entradas, saídas)  o alumnado deberá levar posta a  máscara. 

- Cada alumno terá o seu propio  material de traballo (estoxo con obxectos de emprego máis común). 

- O  material de uso común, distribuirase en gabetas, preferentemente de plástico para unha fácil limpeza e 

desinfección,  para cada un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. 

- Dentro da aula, deben limitarse ao máximo os movementos, dentro da medida do posible. 

Cada vez que se utilice o encerado e os rotuladores de pizarra branca é preciso desinfectar os rotuladores con xel 

hidroalcóholico do que xa dispón cada aula. 

- Para trasladarse ao pavillón para as clases de Educación Física, según de que ala do centro sexán, deberán baixar 

pola escaleira da súa ala, seguindo o sentido das frechas  indicadas no chan e sairán pola porta correspondente á 

súa ala. 

- Para trasladarse á aula de música, o alumnado de 1º a 3º de Educación Primaria debe baixar pola escaleira da súa 

ala do edificio e saír polo porche para entrar de novo pola porta dereita do edificio e ir á clase de música. 

- Procurarase que cada alumno/a garde o seu material de forma responsable e solidaria, coa axuda de cada titor/a 

sobre todo nos cursos máis baixos,  a fin de evitar contaxios e propagación de virus no caso de que apareza algún 

abrocho. 

- As restricións que se impoñen como medida de prevención son necesarias e de obrigado cumplimento se queremos 

evitar a propagación do virus. 

-Hixiene de mans cada cambio de sesión, entradas ou saídas do centro, recreos  ou  como mínimo cinco veces ao 

día. 

-Ventilaremos quince minutos á entrada, saída, durante os recreos e sempre que sexa posible nos cambios. 

 

 

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) 

- Comunicación coas familias: 

 - Páxina web do centro 

 - Comunicación mediante ABALAR 

 - A través do correo do centro: ceip.infante.felipe@edu.xunta.es 

- Comunicacións co profesorado: 

 - A través do equipo COVID 

 - A través de reunións informativas presenciais ou telemáticas. 

 

 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

Por unha parte levarase a cabo un rexistro de ausencias como se viña facendo habitualmente, a través do rexistro 

de cada titor/a que logo queda reflectido no XADE e ademais,  diariamente cada titor/a deberá levar un rexistro das 

ausencias de alumnado, e se é o caso, poñerse en contacto coas familias do alumnado ausente para recabar a 

mailto:ceip.infante.felipe@edu.xunta.es
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información necesaria, asi como a comunicación correspondente ao equipo COVID do centro. Como queda recollido 

no protocolo de adaptación ao COVID 19, nas medidas de prevención básicas, punto 2, que as ausencias derivadas 

da aplicación de ditas  medidas non se computarán como absentismo escolar. 

Así mesmo, para o persoal docente, a xefatura de estudos levará un rexistro as ausencias de dito persoal. 

Anexo vai o Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible. 

 

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

En caso de detección de síntomas que se produzan no centro educativo ou á chegada ao mesmo, comunícase ao 

equipo COVID a incidencia e a persoa do equipo encargada das comunicacións contactará coa familia ou persoa 

de referencia do alumnado para que se presente no centro. Esta persoa debe solicitar consulta no centro de saúde 

de Salvaterra para ser atendido/a por un facultativo, así como a comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

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

Segundo a normativa de protocolo de adaptación á COVID 19, os pupitres deben estar sempre situados á  distancia 

máxima posible. Se fose necesario retiraríase todo o mobiliario indispensable a fin de aumentar o espazo útil de aula 

para colocar os pupitres, sobre todo as aulas máis numerosas, por exemplo, as de 5º EP. 

 

 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias 
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

No noso centro haberá que habilitar un espazo alternativo para o desdobre das clases de Relixión e Atención 

Educativa. Por norma xeral, permanecerán na aula ordinaria o grupo máis numeroso de cada clase, é dicir, se o 

grupo máis numeroso é o de Relixión, estes permanecen na aula e os de Atención Educativa irán á un espazo 

habilitado, no noso caso, a sala multiusos. E se o grupo máis numeroso é o de Atención Educativa, son estes os que 

permanecen na aula, sendo os de Relixión os que se trasladen a sala multiusos. 

 

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

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as 

seguintes medidas: 

- Emprego de máscara como norma xeral, e no caso dos docentes, emprego tamén de viseira. 

- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de cinco 

minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 
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- Nestas aulas non estará instalado un dispensador de xel pero si haberá un bote de mediana dimensión para uso 

do alumnado  que acode a estas aulas, así como para os docentes. 

- Estudiarase a posibilidade de adquirir mamparas de protección para facilitar a labor realizada nestas aulas. 

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo ao plan. 

 

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

As titorías coas familias tratará de facerse sempre evitando o contacto directo coas familias no centro escolar, polo 

que se é posible, serán telefonicamente, ou a través de videoconferencia, en algún caso. Se  as familias manifestan 

interese especial por acudir ao centro para falar co titor/a ou con algún outro profesor/a, sempre será con cita previa 

e procurando que non haxa interferencias con outras familias. 

Se é o centro o que convoca ás familias (desde a titoría, o departamento de orientación, dirección, etc.) procurarase 

sempre que acudan ao centro unha soa persoa familiar do alumno/a e sen coincidir con ningunha outra familia. 

 

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

Coas familias empregarase o Abalar, a web do centro ou comunicados escritos enviados aos domicilios a través do 

propio alumnado. Para comunicacións moi concretas e inmediatas contactarase telefonicamente con elas. 

Para todos os demais, deben solicitar cita previa, ou acudirán se é necesario cando se lle avise desde o centro. 

(Reparación de avarías, reparacións informáticas, de maquinaria multicopista, etc.) 

 

17. Uso da máscara no centro 

Será obrigatorio o uso da máscara dentro do  centro educativo para o alumnado a partir dos seis anos.  Nos niveis 

de Infantil o uso da máscara é recomendable. 

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. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Para o profesorado, a través das reunións que se manteñen con todo o claustro, así como a súa incorporacións aos 

demais documentos de centro dentro da carpeta PROFESOR, dispoñible en todos os ordenadores do centro. 

Tamén se dará a coñecer ás familias a través da web do centro, ao concello, e a ANPA a través dunha copia escrita. 

 

 

 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

datos de carácter persoal) 

O persoal de limpeza en horario de mañá deberá hixienizar as seguintes dependencias de uso compartido  dos dous 

edificios do centro, poñendo especial atención en : aseos, superficies de contacto( pomos, interruptorers, billas, 

pulsadores pasamáns,) sala de mestres, teléfonos, teclados aula informática, fotocopiadoras, etc. 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 

traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

O centro solicita a prensenza do persoal de limpeza en horario de 10:00-14:00. 

 

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

A persoa encargada da limpeza do centro deberá levar máscara e luvas ben colocadas.Utilizaranse desinfectantes 
como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados 
e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da 
etiquetaxe. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Na porta dos aseos haberá un  checklist onde quedará reflectido o control de limpeza dos aseos. 

 

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

Nas aulas haberá unha folla de control para anotar as horas de ventilación onde quedará rexistrado quen realizou 

dita ventilación, por canto tempo e a que hora se realiza cada ventilación. 

Ver modelo de checklist de ventilación. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 
 

- Todos os  espazos do centro contarán  cunha papeleira específica e rotulada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles 

elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral: azul para o papel, amarelo 

para o plástico e verde para o resto do lixo. 

- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito diferenciado do resto, empregando unha bolsa onde se 

almacenen todos os elementos recollidos dos distintos espazos do centro, tratando de minimizar o risco de posibles contaxios. 

 

 

Id. Material de protección 

 

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

O centro mercou: 

Papeleiras para cada aula, dispensadores de xel hidroalcohólico, pulverizadores desinfectantes, termómetros, 

xabón de mans, sinaléctica, dsipensadores de toallas de papel e de xel. 

Un integrante do equipo COVID xunto coa secretaria do centro serán os encargados de rexistrar e inventariar todo 

o material que se reciba. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 
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Por unha parte contaremos con todo o material facilitado pola Consellería e por outra parte o centro adquirirá o 

material necesario para garantir a protección adecuada. Para elo pediremos orzamento a tres empresas diferentes, 

optando pola que nos ofreza unha mellor relación calidade-prezo. 

Entre o material que se adquirirá están os dispensadores de xel hidroalcohólico, o xel hidroalcohólico, dispensadores 

de xabón de mans, dispensadores de panos de man desbotables, panos desbotables, papeleiras de pedal para uso 

exclusivo de panos desbotables, luvas e máscaras. Tamén se adquirirán as mamparas de protección para as aulas 

de PT,AL e Orientación se fose necesario. 

O centro non facilitará máscaras de uso individual, xa que estas son de uso obrigatorio para toda a poboación en 

xeral. 

Todo o material adquirido polo centro estará en continua revisión por parte do equipo COVID por se fose necesaria 

a súa reposición. 

 

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

A principio de curso, e contando coa colaboración do concello instalarase en cada aula un dispensador de xel 

hidroalcohólico xa cargado e un dispensador de panos desbotables tamén cargado así como tamén un bote de xabón 

líquido de mans. Haberá un control por parte das persoas encargadas do equipo COVID do material que se reparte 

polo  centro. Cada mestre/a anotará o material necesario para a súa reposición nunha lista para tal efecto que se 

colocará na porta da aula de confinamento. 

En aulas máis pequenas ou de menos afluencia disporase dun bote de xel hidroalcohólico e de panos desbotables. 

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

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

- Se un alumno/a, docente ou calquera outro profesional presenta síntomas compatibles coa COVID-19 non acudirá 

ao centro, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID ou en cuarentena domiciliaria por 

ter tido contacto con persoas con síntomas ou diagnosticada de COVID. 

- Se a aparición destes síntomas se producise no centro educativo, levarase ao espacio separado de uso indivdual, 

que no noso caso, será a aula de Inglés, colocaráselle unha máscara cirúrxica,no caso de que non levase máscara 

por prescipción médica, a persoa que o acompañe deberá usar mascarilla FPP2 e vestir un funda de protección. 

tanto á persoa que presente síntomas como á persoa que quede ao seu coidado, e contactarase coa familia, no caso 

de tratarse de alumnado. Chamarase ao centro de Saúde de Salvaterra e seguiranse ás súas instruccións. Se 

presenta síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

Se se trata dun traballador, debe abandonar o centro de traballo protexido por máscara e debe seguir as instruccións 

marcadas polo centro de saúdo ata a súa valoración por un profesional sanitario. 

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

profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura 

Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle informática sinalada no punto 2 do 

protocolo). Mentres non se confirma o alumnado desa aula non sairá cos especialistas, airearase e reforzarase a 

limpeza. Se o alumno/a ten irmáns recomendarase á familia que o leven tamén. 

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 



 

 

 

 

Páxina 11 de 25 

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 de 

sanidade. 

- A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para 

que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá 

ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

- Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Territorial de 

Sanidade, sendo posible que 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 

cada abrocho. 

- 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 cos seguintes supostos: 

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da totalidade do grupo 

que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo. 

• 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. 

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

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

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

de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

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

relativas ao ensino a distancia. 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 

persoal sensible. 

- 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 incluídos en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de 

Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. 

 

O modelo proposto establece catro fases: 

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: 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 e educativas. 

Obxectivos: 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga unha distancia de 

máis de 1 metro entre eles. 

- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada. 
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2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%.Esta fase é fundamental para a adquisición 

polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento. 

Obxectivos: 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e de hixiene de 

mans. 

- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase. 

- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 

- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2 

 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. 

Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis 

numeroso. 

Obxectivos: 

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva. 

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos. 

4. Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter dentro 

da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período 

de pandemia. 

Obxectivos: 

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado. 

- O recreo  será realizado en dúas  quendas. 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

desempeñado e non incluír nome) 

A persoa responsable da comunicación de incidencias será a persoa coordinadora do equipo COVID, e na súa 

ausencia, a persoa do equipo COVID nomeada para tal función. 

 
 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

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

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non 

Universitario de Galicia para o curso 2020-2021,  a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade deberá dirixir a 



 

 

 

 

Páxina 13 de 25 

súa solicitude á persoa que exerza a dirección do centro o anexo (Anexo III do protocolo) debidamente cuberto xunto 

coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao 

correo do colexio : ceip.infante.felipe@edu.xunta.es 

- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial correspondente, en 

espera da resolución da mesma. 

- A inspección Médica Educativa poderá requerir da persoa solicitante toda a documentación que considere oportuna. 

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no apartado 

observacións a casuística. 

 

 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 

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

- Nas entradas e nas saídas evitarase en todo momento que haxa aglomeracións e esperas innecesarias, polo tanto 

a primeira medida será permitir que o alumnado usuario de transporte escolar poida subir ás aulas segundo vaian 

chegando, así como o resto do alumnado. 

- Trataremos de ser o mais rugorosos posible no cumplimento das entradas e saída do centro para o cal se 

establecerán as seguintes quendas. 

 Quendas de entrada: 

 Alumnado de EI 

 Alumnado de 6º EI: 8:50 h 

 Alumnado de 5º EI: 9:00 h 

 Alumnado de 4º EI: 9:10 h 

 Alumnado de EP 

 Alumnado de 3º e 6º EP: 8:50 h 

 Alumnado de 2º e 5º EP: 8:55 h 

 Alumnado de 1º e 4º EP: 9:00 h 

En caso de familias con fillos/as distintos grupos permitirase a entrada no turno do fillo/a que entre máis tarde. 

 Quendas de saída: 

 Alumnado de EI 

 Alumnado de 6º EI: 13:50 h 

 Alumnado de 5º EI: 13:45 h 

 Alumnado de 4º EI: 13:30 h 

Alumnado de  EP 

 Alumnado de 3º e 6º EP: 13:40 h 

 Alumnado de 2º e 5º EP: 13:45 h 

 Alumnado de 1º e 4º EP: 13:50 h 

 

En caso de familias con fillos/as en distintos grupos poderán recoller aos mesmos na quenda do/a  que saia máis 

cedo. 
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No caso de que coincidan familias con fillos/as en primeiro de primaria e infantil poderán acceder ao centro para 

acompañar accedendo por detrás do edificio de primaria. A partir de segundo de primaria accederán sen acompañar 

polo mesmo traxecto. 

Tomarase a temperatura de xeito aleatorio nas entradas e realizarase hixiene de mans. 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as 
circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 

utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Para acceder ao recinto do centro, contamos con tres cancelas: 

1.- Unha cancela que da acceso ao patio de Educación Infantil. Unha vez dentro para acceder ao edificio hai unha 

soa porta. 

2.- Unha cancela que da acceso ao patio de Educación Primaria. Unha vez dentro, para entrar no edificio de Primaria 

hai dúas portas; a situada á dereita, visto o edificio de frente, é a porta de acceso para administración, sala de 

mestres e para as aulas do alumnado de 4º, 5º e 6ºde EP. Pola porta da esquerda accede o alumnado de  1º, 2º e 

3º de EP. 

3.- Unha cancela lateral, paralela ao pavillón, pola que accede o alumnado usuario do transporte escolar. 

 

 

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

A cartelería quedará colocada da seguinte maneira: 

- Nas portas de acceso ao centro colocarase un cartel que advirta sobre a obligatoriedade do uso das máscaras, un 

cartel que advirta sobre a distancia de seguridade interpersoal que hai que manter e bandas que advirtan tamén 

sobre a distancia de seguridade. 

- Nas escaleiras, estarán divididas para facilitar a subida e a baixada, sempre empregando a dereita, estarán 

marcadas con frechas ascendentes e descendentes, e unha banda que separe pola metade cada chanzo. 

- Nos corredores haberá flechas de sentido único no primeiro andar. Para acceder á aula de música ou a biblioteca 

será necesario saír polo porche. 

- En cada aula estará colocada a cartelería pertinente que advirta da importancia de lavar as mans, de manter a 

distancia de seguridade, de non compartir material, de permanecer cada quen no seu asento, etc. 

- Na porta dos aseos, un cartel que indique o aforo limitado a un tercio da súa capacidade. 

- Na sala de mestres tamén haberá un cartel que indique o aforo limitado a un tercio da súa capacidade. 

- Ademais da cartelería facilitada a través dos modelos da Consellería, faranse carteis informativos sobre o máximo  

de aforo nos baños, na sala de mestres, etc. así como todas aquelas recomendacións que creamos necesarias e 

aclaratorias en todos os espacios do centro, tanto para o alumnado, as familias, proveedores, persoal de mantemento 

do centro,.. 

 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

O alumnado transportado será recibido por un profesor/a de garda que lle indicará que debe subir inmediatamente 

á súa aula sen agardar na fila do porche. 

 

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

1 mestre na cancela principal do patio de primaria 

1 mestre na cancela principal do patio de infantil 

1 mestre/a na entrada do alumnado transportado. 

1 mestre en cada porta de acceso 

- Recreo: 

Habera dúas quendas de recreo, en cada quenda haberá un total de 9 mestres/as, dos cales tres estarán na 

vilixancia do patio de Infantil e os demais en Primaria. 

Os horarios de recreo serán os seguintes: 

- Primeira quenda: 11:15 a 11:40 h 

- Segunda quenda: 11:45 a 12:10 h 

Saídas: 

- Coordinadas polas persoas do equipo COVID. 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

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

O programa de Aula Matinal  foi posto en marcha pola ANPA e segue dependendo da mesma. 

No curso 2020/21 ten intención de seguir ofertando este servizo, sempre e cando poidan garantir a aplicación de 

toda a normativa relativa ao COVID 19. En consonancia co que se viña producindo nos últimos cursos, e de seguir 

esta liña, sería posible seguir ofertando este servizo xa que o número de usuarios e o espazo onde se ubicaba a 

aula matinal, o comedor do centro,  garanten a aplicación da normativa en COVID 19. 

Unha vez rematada a actividade, haberá que ventilar o espazo. 

A Aula Matinal quedaría suspendida se non se puidese garantir o exposto anteriormente. 

 

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

coordinadas co organizador do servizo) 

Segundo información facilitada pola propia ANPA as actividades extraescolares manteríanse durante o curso 

2020/21, salvo algunhas nas que é máis difícil manter e cumprir as normas de distanciamento social, por exemplo, 

cociña. Todas as que garantan o cumplimento de ditas normas seguirán sendo ofertadas, en canto a número de 

usuarios e de distanciamento social. 

Sempre que sexa imposible non cumplir as normas, as actividades extraescolares quedarán suspendidas. 

 

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

As reunións do Consello Escolar poderán celebrarse de xeito telemática ben na sala biblioteca ou sala multiusos, 

onde polas súas dimensións se pode respectar o distanciamento social esixido, ou ben na sala multiusos. Dado 

que o número de membros que formamos o Consello Escolar é de ..... persoas, é posible facer as xuntanzas no 

sala de mestres. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 
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- As titorías levaranse a cabo os martes de 16:15 h a 17:15 h, como de costume, e con cita previa a través das citas de titoría que 

veñen funcionando no centro. 

- Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula da titoría do 

alumno e coas seguintes medidas: 

Emprego de máscara. 

Hixiene de mans ao acceder á aula. 

Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha copia e evitar a manipulación 

conxunta de documentos. 

- As reunións de principio de curso quedarán reducidas simplemente ao alumnado de 4º de EI. Debido ao alto número de alumnos 

estableceranse catro quendas xa que as actuais medidas decretadas prohiben reunións de máis de 10 persoas. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Durante este curso quedarán suspendidas todas as celebracións que supoñan romper o grupo estable de 

convivencia: festivais, Samaín,  Magosto, etc quedando reducidas ditas celebracións ao ámbito da aula. Deste xeito 

todas aquelas celebracións e conmemoracións que se poidan realizar faranse a nivel de aula. 

En canto ás saídas fóra do centro, excursións e demais, só se levarán a cabo se a situación epidemiolóxica mellorase 

sensiblemente. 

 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

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

O centro conta con catro liñas de transporte, todas pertencentes ao transporte integrado. 

Segundo a propia normativa COVID poderán ser empregadas todas as prazas sempre que os usuarios porten 

máscara. Son os vixilantes do transporte os encargados da vixilancia do alumnado, velando que todos os ocupantes 

cumpran as normas e leven posta a súa máscara toda a viaxe. 

O transporte escolar deixa ao alumnado a rente da entrada ao centro, polo que xa non entra dentro do recinto escolar. 

Cada alumno/a que baixe do autobús deberá dirixirse á entrada da súa ala onde estará un mestre/a que lle indicará 

que debe  subir xa a súa aula e non agardar na fila. 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

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

No noso centro o comedor é de xestión indirecta e está xestionado pola ANPA. 

Durante o curso pasado tivo ata un total de 70 usuarios. A ANPA determinou que este curso, de poñer en marcha 

de novo o comedor, non poderán sobrepasar os 35 usuarios xa que non poden doutro xeito garantir o distanciamento 

social, así como o establecemento de grupos estables de convivencia. 
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De darse a circunstancia de non sobrepasar os 35 usuarios, e de acordo coa empresa de catering contratada para 

dar o servizo de comedor, seguirían ofertando o servizo. Se as circunstancias cambiasen, desistirían de prestar dito 

servizo. 

O alumnado estará distribuido gardando sempre a distancia de seguridade de 1,5 m entre mesas. Con respecto á 

disposición dos comensales, os nenos/as que non formen parte dun mesmo grupo burbulla terán que gardar a 

distancia de seguridade e aproveitar a lonxitude da mesa sentándose en postos oblícuos, nunca enfrentados. Os 

alumnos/as que formen grupo burbulla non terán que respetar a distancia de seguridade entre eles na mesma mesa. 

 

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

O persoal colaborador do comedor ven contratado pola propia empresa de catering. En principio estarán dúas 
persoas con vistas a contratar a unha terceira no caso que fose necesario. 

 

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

Ao ser o comedor un  servizo de xestión indirecta, o centro non conta con persoal de cociña, se non que os menús 

son servidos por unha empresa de catering contratada pola ANPA. 

De todos os xeitos, o persoal da empresa de catering fai a limpeza dos residuos que xenera o servizo, así como a 

desinfección de utensilios, independentemente que se realice outra desinfección en destino. 

 

 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

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

- Nas áreas de Música e Educación Física o alumnado deberá ir á aula correspondente. Para acudir a estas clases 

vaise proceder da seguinte maneira. 

Aula de Música: 

Dado que esta aula está nunha ala do edificio por onde entra o alumnado de 4º, 5º e 6º cando estes alumnos/as 

teñen música baixan pola escaleira correspondente ata a planta baixa onde esta situada dita aula. 

Para o alumnado de 1º, 2º e 3º, baixan pola súa escaleira e logo saen ao porche para volver entrar no edificio e 

acceder directamente a aula de música. 

O profesor/a de música vai buscar ao alumnado a súa aula e acompáñao unha vez rematada a clase. Neste tempo 

a aula debe quedar aberta, tanto a  porta como as ventás a fin de ventilar o espazo. 

Educación Física: 

Para acudir á clase de Educación Física, cada grupo baixará pola súa escaleira e accede ao porche, ben para ir ao 

pavillón ou ben para dar a clase o exterior. 

No caso de utilizar o pavillón para a clase de Educación Física, entre clase e clase debe pasar un tempo preceptivo 

de ventilación que oscilará entre os 5 e os 10 minutos. 

- Dada a actual situación de posibles contaxios o máis prudente é que os vestiarios  sexan utilizados dunha maneira 

moi prudente e establecendo quendas. 
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46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

O alumnado que teña que acudir as clases de Educación Física no ximnasio do centro debe baixar pola escaleira 

correspondente á súa ala, cruzar o porche e acceder pola porta lateral do ximnasio.  Colocarse en  fila gardando as 

distancias de seguridade correspondente e saír procurando non tocar os pasamáns e polo lugar da escaleira que 

indiquen as frechas. Deben baixar provistos da súa correspondente bolsa co material necesario para facer educación 

física. 

Se o tempo o permite ou se coinciden dous grupos de convivencia no ximnasio, pode optar un deles por dar a clase 

ao aire libre, se o tempo meteorolóxico o permite. 

Antes de iniciar as clases deben lavar as mans e desinfectalas co xel alcohólico. Unha vez rematen as clases deben 

tamén asearse, lavar as mans e volver a empregar o xel. 

Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 

•Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia  recentemente preparada en auga a temperatura ambiente ou 

calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado seguindo sempre as indicacións das 

etiquetas. 

•Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados desbotaranse de xeito 

seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans. 

•Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou que as partes 

en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que 

deban ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de 

forma recorrente de xeles hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso. 

•Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma diaria e durante o tempo 

necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible,manter as portas abertas con cuñas e outros 

sistemas para evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, 

na medida do posible,realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 

•Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e calquera outro material 

desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos,unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras 

deberían contar con bolsa desbotable que se cambie alomenos unha vez ao día. 

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 

•Sempre que sexa posible, o alumnado, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de seguridade 

interpersoal. 

•Evitar lugares concorridos. 

•Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 

•Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso. 

•Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado 

ou cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans. 

•Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico.   

•Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao lavado previo 

de mans.   

•Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas deCOVID-19: Noto moita 

temperatura corporal, tos ou falta de alento? 

.Medidas organizativas: 

•Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non fora posible, 

garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte dos axentes participantes e 
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estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas 

sesións consecutivas,deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo 

queao inicio das sesións non se debe empregar ese material. 

•Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando neste  ámbito as 

coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal. 

•Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula. 

 

 

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

Para facilitar  o cambio de aula sempre que sexa necesario, por exemplo, para acudir o pavillón ou a aula de 

música, establecerase un intervalo de 5 minutos entre a saída dun grupo e a entrada do seguinte a fin de evitar o 

contacto entre dous grupos burbulla. O grupo entrante ten a obriga de desinfectar a súa mesa e a súa cadeira. 

 

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

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, 

establecerá un protocolo de acceso á biblioteca. 

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. 

A biblioteca como espazo de afluencia de todo o centro é un dos lugares onde se require maior hixiene e limpeza. O 

máis prudente é que cada titor estableza a súa propia biblioteca de aula, aínda que o protocolo establece que o 

préstamo de libros se poida facer de forma habitual. 

No noso centro o préstamo de libros faise no recreo habitualmente. O equipo de biblioteca artellará a outra maneira 

de facer o préstamo xa que esta agora mesmo non é viable. 

 

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

Cada alumno/a utilizará os aseos que viña utilizando habitualmente. O aforo limitarase a un alumno/a cada vez, 

circunstancia que xa está advertida nun cartel colocado na porta do aseo. A porta do aseo debe permanecer aberta 

cando non haxa ningún usuario dentro, para facilitar a ventilación. 

Cada vez que un alumno/a preciso usar o aseo debe levar xel de mans para lavarse en panos desbotables para 

realizar a correspondente hixiene de mans. 

Todos os aseos terán cartelería sobre a correcta e necesaria hixiene de mans, e un semáforo para indicar a súa 

ocupación. 

Estarán asiginados aseos para cada aula e para o profesorado. 

 

 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas 
previsións propias para os grupos estables de convivencia) 
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Estableceranse dous turnos de recreo, de 30 minutos cada un, cada grupo baixa con un profesor/a asignado a unha 

zona asignada para cada día da semana, cada grupo de alumnos vai rotando polas distintas zonas. 

En Infantil establécense os dous turnos de recreo. Para facilitar o distanciamento entre o alumnado habilitarase unha 

zona do patio de Primaria para recreo de Infantil. En cada turno de recreo saen 3 grupos de Infantil. 

En Primaria prevense 8 zonas de recreo, de maneira que no primeiro turno de recreo saen 8 grupos e na segunda 

zona de recreo saen 7 grupos, e así se completan os 15 grupos de Educación Primaria. 

O horario de recreo será o seguinte: 

- De 11:15 a 11:40, sairán  os grupos de 4º de EI, 5º EIA, e os grupos de Educación Primaria de 4º, 5º e 6º. 

- de 11:45 a 12:10, sairán os grupos de 6º de EI, 5º EIB, e os grupos de Educación Primaria de 1º, 2º e 3º. 

O alumnado de primaria, durante a primeira quenda de recreo os grupos que permanecen en clase merendan e fan 

o período lector. Na segunda quenda de recreo, merendan e fan período lector os grupos que saíron antes ao recreo. 

En Educación Infantil fan o horario habitual de merenda como fixeron sempre. 

 

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

Para realizar a vixilancia de recreo haberá dous grupos que farán gardas en días alternos na zona e grupo asignados tal e como 

queda reflectido no seguinte cadro: 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

11:10 -  11:40 TURNO A TURNO C TURNO A TURNO C TURNO A 

11:45 – 12:10 TURNO B TURNO D TURNO B TURNO D TURNO B 

 
Cada grupo de recreo está formado por 9 mestres/as. 

En Infantil estableceranse tres  zonas de patio; dúas delas están diante da porta de entrada e unha terceira 

habilitada no patio de primaria e separada con cordas. Deste xeito é posible que en cada quenda de recreo poidan 

saír ao patio tres grupos de infantil. 

En Primaria, as zonas establecidas no patio son as seguintes: 

1.- Pizarras 

2.- Columpios + árbores 

3.- Xogos pintados 

4.- Pista de terra 1, campo de fútbol 

5.- Pista de terra 2 

6.- Pista de cemento, campo de fútbol 

7.- Lateral Pavillón 

8.- Pavillón 

 

 

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

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na 
mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 
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Dada a situación actual de pandemia, faise imprescindible que antes de comezar calquera actividade se faga unha 

recomendación sobre as normas de hixiene e limpeza que cadaquen debe ter en conta en cada momento. Antes de 

comezar cada sesión o profesorado presente na aula deberá facer unha desinfección de mans dun xeito que resulte 

lúdico e atractivo sobre todo para os máis cativos presentándoo como un xogo. Na etapa de Infantil é necesaria unha 

maior vixilancia dado que a curta idade do alumnado pode supor un risco a utilización de xeles, polo que estes non 

deben estar ao alcance deles. Ademais é necesario lembrar certas normas como o feito de non meter os dedos na 

boca unha vez teñan o xel, ou a maneira correcta de hixienizar as mans. 

É recomendable lembrar todas estas normas a través de pictogramas colocados na aula. 

Os baños só poderán ser utilizados por un alumno/a para ao reducir o aforo a un tercio da capacidade dos mesmos. 

Haberá cartelería que o recorde. 

Dentro das aulas o traballo individual debe primar sobre o traballo en grupo. Se en algún momento se recurrise a 

este tipo de traballo deberase facer coas garantías de separación entre alumnos, seguridade e desinfección de todo 

aquel material empregado para facer o traballo, así como o uso de máscaras. 

No tempo de lecer e recreos, cada grupo estable de convivencia estará limitado ao espacio de patio que lle toque. 

Este espacio será rotatorio en todos os niveis educativos. Non se poderán realizar xogos que impliquen o emprego 

de material que pode pasar por distintas mans, por exemplo fútbol. 

 

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

Durante os recreos cada grupo estable de convivencia estará vixiado por un mestre/a e no espazo do patio asignado. 

Cada grupo irá rotando polos distintos espazos xa que hai algúns máis dinámicos que outros, por exemplo a zona 

de xogos pintados ou o das pizarras. Para os demais grupos artellarase algún tipo de xogos ou actividades que 

desenvolvan a imaxinación. 

En Infantil, a merenda farase na aula, como se viña facendo ata agora, e na mesma hora na que se viña facendo ata 

agora. 

En Primaria a merenda farase tamén na aula, 

Se o tempo meteorolóxico é adverso, os recreos faranse dentro da aula. 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

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

- Aula de informática: 

 Como se viña producindo en anos anteriores existirá un horario de emprego da aula de informática, que estará 

disposto na porta para que cada mestre/a se anote para cando quere acudir. Ditos equipos deben quedar desinfectados despois de 

cada uso. 

 Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor con xel e panos desbotables 

- Ordenadores de aula: 

 En todas as aulas hai un equipo informático empregado ás veces polo alumnado, sobre todo la etapa de Infantil. Estes 

equipos deben ser desinfectados despois de cada uso. 
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 Corresponde ao profesorado organizar as quendas de uso e garantir a limpeza do rato e teclado despois do seu emprego. 

 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

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

O alumnado de NEE, en moitos casos,  debe acudir ás aulas específicas de PT e AL. Para os desprazamentos polos 

espazos comúns deben empregar obrigotoriamente as  máscaras. Nas aulas de PT e AL, por seren de menor 

dimensións, débese facer unha atención o máis individualizada posible, e de non ser así, debe acudir o alumnado 

do mesmo grupo de convivencia. 

O profesorado que atenda ao alumnado de NEE estará provisto de viseiras de protección e sería convinte tamén 

contar con mamparas de protección. 

No noso centro  hai   alumnos que precisan especial atención no traslado á aula de PT e AL polo que debe ser 

acompañado do/a coidador/a, nomeado para apoiar a este alumnado. Este coidador velará en todo momento pola 

hixiene de mans, uso da máscara cando sexa necesario, etc, así como a hixiene antes e despois de ir ao baño, tras 

esbirrar ou tusir, á hora das merendas, etc. Non sempre será preciso facer un acompañamento estricto xa que se 

debe deixar unha marxe de autonomía; ademais, hai certas rutinas que xa ten adquiridas. 

O Departamento de orientación e o Equipo COVID colaborarán para identificar a este alumnado nas necesidades 

individuais que presente. 

Se fose necesario o centro elaborará e axustará todas as indicacións dirixidas a este alumnado aos distintos sistemas 

de comunicación utilizados, de maneira que poidan recibir perfectamente todas as indicacións. 

 

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

Cada titor debe manter co seu grupo-clase as medidas necesarias para garantir a seguridade dentro do centro 

educativo. Debe realizar unha actividade pedagóxica co seu alumnado de maneira que este teña presente en cada 

momento como debe actuar tanto dentro da aula como nos espazos comúns ou no tempo de recreo. 

Estas medidas estarán en continua revisión segundo a evolución da pandemia. 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

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

O profesorado do centro ten que manter unha actitude exemplarizante no cumprimento das medidas de protección. 

Por tratarse dunha situación novedosa dentro da escola haberá que aproveitar todos os momentos para lembrar as 

normas de seguridade e hixiene a fin de evitar contaxios e propagación da pandemia. O cumprimento conxunto das 

normas facilitará a convivencia. 
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O uso da máscara  nos espazos comúns, a dotación en todas as aulas e en todos os espazos de xel desinfectante, 

de panos desbotables e a limpeza da mesa, cadeira, material escolar, a ventilación das aulas e outros espazos 

garante a non transmisión de virus. 

Nos cambios de clase e nos desprazamentos polo centro débense cumprir as normas estrictamente. 

Na sala de mestres non se debe superar o terzo do seu aforo, polo que non poderán estar máis de 12 mestres/as. 

Nas reunións de nivel poderán facerse nunha aula xa que se garante o distanciamento social esixido. 

A máquina de café, en caso de ser utilizada, terá que ser desinfectada por cada un dos usuarios cando sexa 

empregada. 

As reunións que se fagan presenciais terán que ser na sala multiusos, a partir das 4:30 da tarde dos martes si durante 

este curso houbese servizo de comedor e sempre que non se realice alí ningunha actividade extraescolar, (se 

finalmente a ANPA pon en marcha ditas actividades). 

A reiteración constante das normas de protección  deberá ter  como obxectivo a interiorización de ditas normas de 

maneira que chegado o momento, sexan xa rutinarias. 

 

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

Reunións dos órganos colexiados: 

1. Claustro: levaranse a cabo na sala multiusos, xa que é o único espazo que garante o distanciamento social. No caso de que 

haxa circunstancias que o impidan , empregarase a comunicación telemática usando unha plataforma que aínda está por 

determinar. 

2. Consello escolar: neste caso empregarase a sala de mestres, que permite que os seus membros 

garden a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. 

Igual que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos. 

 

De conformidade co disposto no artigo 17 da lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, os órganos 

colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar as súas reunións, adoptar acordos e remitir actas a distancia. 

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 
COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha 
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

Corresponde ao equipo COVID aseguraranse de que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas 

de prevención, hixiene e promoción da saúde cheguen a toda a comunidade educativa. 

- Proporcionarase información a toda a comunidade a través de todas as canles á nosa disposición, mantendo 

sempre unha porta aberta para a resolución das dúbidas que poidan xurdir. 

- Dentro do centro educativo haberá información suficiente coa cartelería adecuada para lembrar en todo momento 

cales son as normas que se deben cumplir. 

- Deseñaranse unha serie de actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de prevención máis 

elementais como manter unha boa hixiene, que pode ser traballada de maneira transversal desde todas as áreas do 

currículo. 
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A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través de profesionais da sanidade a información necesaria e 

suficiente para que os centros poidamos adoptar as medidas necesarias a fin de minimizar os riscos de contaxios. 

 

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

           - Empregaranse todas as canles de comunicación que se manexan  no centro: Abalar, páxina web, etc  para       

difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas Consellerías 

de Educación e Sanidade. 

 Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación que resulte de interese para toda a comunidade 

educativa. 

 Informarase así mesmo da obligatoriedade da realización da autoenquisa covid e confirmación da 

rececpción da información. 

 

 

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

A aula virtual estará coordinada polo equipo de TIC´S do centro e será o responsable do bo funcionamento da Aula 

Virtual. 

Un dos membros do equipo COVID, que tamén forma parte do equipo de  TIC´S elaborou un titorial sobre como 

empregar a aula virtual que será distribuida entre todo o profesorado do centro. 

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, cando menos, co alumnado de 

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

cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de 

formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería. O seu uso en primeiro e segundo de Educación 

Primaria quedará a discreción do centro educativo. Nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación 

como foros ou vídeochamadas para manter contacto coas familias e, de ser posible, fornecer contidos educativos 

para este tipo de alumnado. 

Na Educación Infantil, no primeiro e segundo cursos de Educación Primaria no que non se usen aulas virtuais, ou no 

caso doutro alumnado no que non sexa posible o seu uso, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas 

familias e o mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación a distancia. Dito 

modo alternativo quedará recollido na programación didáctica e realizarase unha proba do seu correcto 

funcionamento durante o tempo que asiste o seu alumnado ao centro. 

 

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

- O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para que a 

comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. 

- Neste Plan de Acollida recollerase tamén a organización do primeiro día de curso. 
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- Levará recollido tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado de 4º de infantil, que este curso 

se prolongará ata o 30 de setembro de maneira excepcional. 

 

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

Este Plan de Adaptación ao COVID-19 será publicado na web do centro e estará a disposición de toda a comunidade 

educativa. 

Debido a que a situación sanitaria está cambio con frecuencia este Plan estará sometido  a constante revisión, 

ademais de cumplimentar todos estes puntos do Plan que aínda non nos foron facilitados. 

 

 

 


