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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE 
ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 VERSION 4/11/2020  
establece que “O centro elaborará un “Plan de Continxencia”, que será aprobado pola dirección 
do centro, de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo VI. Nel 
estableceranse as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer 
efectivo o ensino a distancia de acordo coa Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, 
da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional 
pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos 
no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos 
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021, e os supostos de 
reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade 
sanitaria” 

O presente documento ten por obxecto establecer, en base ao Protocolo citado e ao Plan 
de Adaptación Covid 19 do CEIP ISAAC PERAL,  

• As actuacións previas ante a aparición dun gromo. 

• Procedemento para realizar no centro o ensino non presencial. 

• As medidas axeitadas e os procesos requeridos para o reinicio da actividade 
académica presencial no caso de que se teña interrompida como consecuencia 
da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nun 
aula/etapa educativa/centro. 

 

2. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 
 

2.1 ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE GROMO  

Na casa 

• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 
síntomas compatibles con Covid-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 
diagnóstico de 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 comunicará a 
situacción ao centro. 

− 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. 
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No centro 

• Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con Covid-19 no centro 
educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

− Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao 
efecto ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, 
xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal.  

− Contactarase coa persoa responsable do manexo da Covid-19 no centro 
educativo e cos familiares ou titores legais. 

− A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de 
protección adecuado: 

- máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. 

- De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña 
unha exención para o uso da máscara por xustificación médica ou é 
menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa acompañante usará 
máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial e unha 
bata desbotable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade 
de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa 
obrigatoriedade da utilización da pantalla. 

 

• Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, 
os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro 
educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior 
coa ventilación adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na 
utilización dos equipos de protección individual e no seu refugallo. 

 

• O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira para 
a atención dun caso sospeitoso. 

 

• 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 profesional sanitario. 

 

• 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. 
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2.2 ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: APLICACIÓN EDUCOVID 

 

A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección 
de datos os seguintes fluxos de información: 

− Comunicación ao equipo COVID do centro: Para comezar a identificación de 
contactos estreitos relacionados co centro educativo o antes posible, recomendase que 
o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o resultado positivo ao centro. 

− Comunicación do Equipo COVID coa Central de Seguimento de Contactos (CSC) 
a través do teléfono facilitado na aplicación para identificar os contactos estreitos 
dispoñible la aplicación EDUCOVID.  

− Contacto da CSC co caso confirmado:  

− Facilitar indicacións de illamento. 

− Realizar a enquisa epidimiolóxica. 

− Identificación do centro (no caso de que a comunicación non veña do centro) 

− Identificación de contactos estreitos: No caso de que notificación non proveña do 
centro, será a CSC quen comunique co centro, enviando unha notificación ao equipo 
COVID a través da aplicación EduCovid para proceder á identificación e carga de 
contactos estreitos na aplicación: compañeiros de clase, de comedor, 
profesorado....Pode  ser que haxa algún contacto esttreito que non se atope nesa rede 
de contactos, neste caso incorporarase manualmente.  

− Notificación a Sanidade: Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos que 
precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid 
enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a través da aplicación EduCovid 
premendo en “Notificar a Sanidade”  

− Se unha vez notificada a CSC do caso positivo no centro, esta non pode verificar a súa 
existencia,   

- Procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera outro 
caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle 
chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro 
quen adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a 
eles). A dirección informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa 
CSC, determinouse que moi probablemente son contactos estreitos dun caso 
confirmado de Covid-19, polo que deben quedarse na casa en corentena. 

- Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC. Nese momento, a CSC 
chamará ao centro e o centro educativo notificará a listaxe de contactos 
estreitos a través da aplicación e procederase de forma habitual, onde a CSC 
chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento. 
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2.3 O ILLAMENTO 

− Caso confirmado: As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de 
illamento durante 10 días.  

− Contacto estreito:  

− Dunha persoa con diagnóstico confirmado: As persoas que teñan a 
consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado 
deberán entrar en corentena, estando illados nos seus domicilios e 
suspenderán, mentres dure esta, a asistencia ao centro por un período de 10 
días, e sempre de acordo coas indicacións das autoridades sanitarias. 
Realizarase una proba nun prazo non superior a 48 h.  

− Dunha persoa con síntomas COVID pero sen confirmar: 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. 

− O resto do alumnado: O restante alumnado da aula que non teña a consideración de 
contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. 

 

En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 
educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da 
totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo 
completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que 
integran un centro educativo. 

 

3. ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 
 

Para levar a cabo un ensino presencial de calidade establécense previamente as seguintes 
accións a realizar no centro:  

• Concreción das necesidades de recursos para o ensino a distancia. 

• Identificación da necesidade de formación do profesorado. 

• Concreción da actividade lectiva non presencial: Os horarios “espello”. 

• Información e preparación para o ensino non presencial. 
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3.1 NECESIDADES DE RECURSOS PARA O ENSINO NON PRESENCIAL 

 

A administración educativa garantirá o dereito á educación e a súa equidade. A tal fin 
disporá os medios informáticos necesarios para o seguimento do ensino virtual por parte 
do alumnado que o precise. 

O equipo COVID  do  centro  identificará  ao  alumnado  que  teña  dificultades de conexión 
ou falla de equipamento para que a Consellería adopte as medidas oportunas que 
minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. Esta 
información será trasladada á inspección educativa e manterase actualizada.  

Unha vez que se produza a necesidade de ensino non presencial seguirase o seguinte 
protocolo:  

− O mesmo día da corentena ou do peche o centro afrontará cos seus propios recursos 
tecnolóxicos, as principais necesidades. 

− Unha vez atendidas as necesidades iniciais a dirección do centro trasladará con 
carácter de urxencia por correo electrónico á inspección educativa as necesidades 
priorizadas de equipos que quedaran sen cubrir. A inspección dará traslado destas 
necesidades aos servizos centrais para facilitar a súa cobertura inmediata. 

− Os equipamentos entregaranse ao centro que será o responsable da organización 
da entrega ás familias e posterior recollida. 

− Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar un compromiso 
de cesión responsabilizándose do dito material segundo o ANEXO I  

− O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima celeridade. 

− Unha vez superada a situación de confinamento ou peche o centro educativo, no 
prazo máximo de 3 días deberá recompilar todos os equipos cedidos para ser logo 
retirados. 

 

• Durante o peche ou confinamento, sempre de acordo coas indicacións sanitarias 
derivadas da evolución epidemiolóxica, o profesorado poderá seguir o proceso educativo 
no seu centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados 
para realizar o servizo. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADE DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 
 

A identificación do profesorado que precise formación para a realización do ensino non 
presencial é fundamental. A dirección do centro promoverá as actividades de información 
e formación necesarias para que todo o profesorado poida utilizar con efectividade os 
medios telemáticos de comunicación co alumnado e as súas familias ou representantes 
legais, así como o uso efectivo da aula virtual.  

Na actualizade, logo da realización do curso de formación “Utilización das novas 
ferramentas tecnolóxicas” realizado polo profesorado do centro, considérase que todo o 
profesorado do centro ten formación axeitada para levar a cabo un ensino non presencial.  

mailto:ceip.isaac.peral@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal/


 

CEIP Isaac  Pera l  

Plan de Continxencia CEIP Isaac Peral    7 

 

 

Avda Mac Mahón, s/n 15403 Ferrol 
Tfno.: 881 93 02 10/18 

Depto. de Orientación  881 93 02 13 
E-mail:  ceip.isaac.peral@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal/ 

 

 

3.3  CONCRECIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL: OS HORARIOS 
“ESPELLO” 

• O proceso de ensino aprendizaxe, para que sexa efectivo, necesita do mantemento 
dunhas rutinas que pasan por unha interacción entre o alumnado e o profesorado, 
explicación de conceptos, realización de tarefas, resolución de dúbidas, avaliación 
do progreso, o que conleva unha estruturación do proceso mediante a organización 
dun horario similar ao desenvolto nunha situación de presencialidade (horario 
“espello”), empregando ferramentas de comunicación e aulas virtuais.  

• Por iso, para garantir a continuidade, o centro establece unha planificación horaria 
de traballo do profesorado do grupo co alumnado que reflicte o establecido no modo 
presencial de xeito que se manteña o vínculo co alumnado do xeito máis coherente 
posible tendo en conta o medio virtual no que se desenvolve. 

• Así, os equipos docentes do centro elaborarán uns horarios para o ensino non 
presencial, aprobados previamente pola dirección do centro e enviados á inspección 
educativa.  

• As familias serán informadas destes horarios: 

− A través da aplicación abalarMóbil 

− Serán publicados na web do centro  

− Estarán na aula virtual de cada un dos cursos. 

• En canto á organización destes horarios establécese: (Ver ANEXOS 2 e 3) 

− Para todos os cursos:  

- Unha hora semanal de atención ás familias por videoconferencia, os 
martes de 16:00 a 17:00 h., sendo necesaria unha previa cita 
contactando co profesorado titor a través da aplicación abalarMóbil.  

- Utilizarán a aula virtual para propostas de tarefas, fichas, traballos... 

− En E. Infantil 

- Unha sesión de videoconferencia diaria co alumnado coa colaboración 
das familias. Estas sesións poderán dividirse en quendas. 

− En 1º e 2º de E. Primaria 

- Dúas sesións semanais de videoconferencia co alumnado coa 
colaboración das familias. O resto das sesións semanais centrarase 
nos traballos propostos a través da aula virtual.  

− A partir de 3º de E. Primaria: 

- Establécense uns horarios espello dos actuais nos que as sesións de 
videoconferencias serán como mínimo un 60% do horario total, 
deixando o resto para traballo persoal.  

- Estes horarios serán diferentes se o ensino non presencial afecta so a 
aula do alumno/a ou se afecta a todo o centro (Anexo 3) 
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• Durante o ensino non presencial:  

- O alumnado está obrigado a participar nas clases non presenciais e respectar as 
normas de convivencia establecidas.  

- Permitirá avanzar nas programacións. 

- Non se obrigará a unha conexión continua, senón que se respectará o dereito ao 
lecer e descanso. 

- A actividade lectiva será impartida de xeito virtual polo profesorado ordinario a 
través de ferramentas institucionais: aula virtual e videoconferencia.  

- Se o profesorado ordinario, se atopase de baixa, mentres non se reincorpore 
profesorado substituto, será o equipo docente (profesorado de nivel ou de ciclo) 
co apoio da persoa Coordinadora TIC/eDixgal quen disporá provisionalmente de 
recursos formativos ao alumnado ata a incorporación de persoal de substitución 
ou a alta do/a docente. 

- O profesorado realizará un seguimento do alumnado. 

- As tarefas propostas se asemellarán o máis posible ao sistema presencial.  

• Garantirase en todo momento a atención a diversidade do alumnado para o cal se 
disporán os recursos organizativos e didácticos necesarios que, con carácter 
individualizado, respondan ás súas necesidades, con especial atención ás adaptacións 
curriculares e aos protocolos de atención á diversidade. 

- O departamento de Orientación tamén adaptará o seu horario tanto para á 
atención do alumnado con necesidades educativas especiais, como o horario da 
Xefa dio departamento que será adaptado segundo o anexo IV á situación de 
ensino non presencial e sempre modificable segundo as necesidades do 
momento. 

• A atención ao alumnado que deba permanecer en illamento, mesmo cando non se 
produza o peche ou confinamento da aula ou centro, responderá ao previsto con carácter 
xeral no artigo 25 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención 
á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 
nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 
de educación así como no apartado 3 do Protocolo de atención educativa domiciliaria. 

− Así, será o equipo docente, coordinado co profesor/a titor/a, quen elabore unha 
proposta de actividades educativas para a realización polo alumno/a e posterior 
devolución.  Esta proposta será entregada á familia do alumno/a a través da aula virtual 
ou a través da aplicación abalarMóbil. 

 

3.4 INFORMACIÓN PARA O ENSINO A DISTANCIA 

• Información ás familias:  

− O/a titor/a de cada grupo de alumnado proporcionaralle información aos pais/nais ou 
representantes legais sobre o uso dos medios de comunicación telemática, así como 
da aula virtual, para poder axudar ao alumnado no caso de ter que desenvolverse un 
proceso de ensino-aprendizaxe a distancia. A información aos pais/nais ou 
representantes legais realizarase polo procedemento que se estime máis efectivo e 
preferentemente de xeito telemático.  
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• Información ao alumnado de 3º de Primaria a 6º de E. Primaria:  

− O profesorado de cada área, ou nivel experimentará no centro cos alumnos o uso dos 
medios de comunicación telemática, así como a aula virtual, a empregar no caso de 
ter que desenvolver un proceso de ensino-aprendizaxe a distancia. Periodicamente 
realizaranse simulacións no centro que permitan ter establecidos os protocolos de 
actuación en caso de peche: utilización das aulas virtuais, utilización das 
videoconferencias... 

 

• Información do inicio da docencia non presencial:  

− O mesmo día do peche, a dirección do centro enviará unha comunicación a través de 
abalarMóbil e publicará unha nova na web do centro. 

− O profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as actividades iniciais 
e trasladará orientación ás familias, especialmente para o alumando menor idade, a 
través da aplicación abalarMóbil ou a través da aula virtual. Estes recursos poderán 
remitirse aos libros de texto, a fichas específicas e a actividades en liña, entre outros. 

  

• Publicación do Plan de continxencia e dos horarios do ensino non presencial 

− Publicarase nas aulas virtuais de cada curso e na páxina web do centro.  

 

3.4.1 ADAPTACIÓNS AO ENSINO NON PRESENCIAL DO ALUMNADO CON 
NEAE  

 

 

− No caso de producirse un ensino non presencial teranse en conta as seguintes 
adaptacións relacionadas co alumnado con NEE. 

 

ADAPTACIÓNS AO ENSINO NON PRESENCIAL 

APRENDIZAXES 
IMPRESCINDIBLES 

 

• No caso de producirse un ensino non presencial 

seleccionaranse as aprendizaxes que se consideren 

imprescindibles tendo en conte o nivel no que se atope o 

alumnado nese momento concreto. 

 

• No caso das ACS as aprendizaxes imprescindibles están 

reflectidas do seguinte xeito: 

 

mailto:ceip.isaac.peral@edu.xunta.es
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o Os estándares de negrilla son os que se consideran como 

imprescindibles no caso de producirse un ensino non 

presencial. 

o Os procedimentos e instrumentos de avaliación en 

negrilla son os que se van a utilizar no caso de ensino non 

presencial. 

• Prestarase especial atención nos contados nucleares do 

currículo tendo en conta as necesidades especiais do 

alumnado en colaboración co profesorado titor. 

  

HORARIOS 

 

• Adaptación do horario de atención do alumnado, coincidindo, 

cando menos, nunha sesión de videoconferencia co seu 

grupo – clase, sempre e cando ese apoio se viñera facendo 

dentro da aula. Dependendo das características do 

alumnado estableceranse outras posibles sesións de 

atención directa. Este horario será consensuado con todo o 

profesorado que incida en cada alumno/a.  

• Os horarios de cada especialista do departamento de 

orientación así como o da orientadora e a docente do 

programa ARCO, están custodiados pola xefatura de 

estudos debido ao seu carácter de confidencialidade. 

 

 

 

• Na páxina web do centro está publicado o horario espello de 

cada clase e, de producirse o ensino non presencial o 

profesorado titor/a facilitará mediante a aplicación 

AbalarMóbil o horario individualizado de cada alumno/a con 

NEE. 

 

  

mailto:ceip.isaac.peral@edu.xunta.es
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METODOLOXÍA 

 

• Coordinaranse os plans de traballo do alumnado con NEAE, 

evitando a sobrecarga de tarefas.  

• No caso de confinamento continuarase o traballo co 

alumnado con tarefas específicas a través da Aula Virtual ou 

da palataforma Edixgal. Realizaranse sesións de apoio ou 

seguimento por videoconferencia. As actividades que se 

propoñan terán un carácter fundamentalmente práctico e 

servirán de orientación e guía para o alumnado e a súa 

familia. 

• A comunicación co alumnado e familias farase a través dos 

medios que facilita a Consellería: abalarMóbil, o Aula virtual 

(alumnado de EI e de 1º a 4º de EP) e a plataforma Edixgal 

(alumnado de 5º e 6º de EP), videoconferenciasmediante a 

plataforma Webex e, de necesitarse tamén poderá usarse 

correo electrónico e establecerse a comunicación telefónica 

para resolver de xeito inmediato calquera tipo de dificultade. 

• O alumnado deberá entregar os seus traballos mediante a 

Aula virtual ou o Edixgal, téndose en conta as peculiares 

situacións de cada alumno/a. 

• Por outra banda, todas as familias terán a posibilidade de 

manter a comunicación co profesorado a través de 

AbalarMóbil e o servizo de mensaxería de Moodle. 

 

 

  

MATERIAIS E 
RECURSOS 

  

 

 

• Materiais elaborados polo profesorado, vídeos explicativos, 

recursos dixitais de internet, videoconferencias, libros de 

texto online e a  Aula virtual ou a plataforma Edixgal, entre 

outros. 

 

 

mailto:ceip.isaac.peral@edu.xunta.es
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4. MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 
 
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, tal e como se recolle 
no Plan de Adaptación do centro. 

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 
de Sanidade. 

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas consellerías 
de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de                                                                                            
reincorporación. 

 

 

• O alumnado, aparte de todo o material e recursos 

compartidos por todo o grupo- clase, disporá 

especificamente doutros personalizados e individualizados 

para cada caso nunha carpeta exclusiva para cada 

alumno/a. 

 

• Realizaranse sesións prácticas de emprego da Aula virtual/ 

Edixgal. As familias teñen a súa disposición na páxina web 

do centro titoriais de uso das diferentes ferramentas 

tecnolóxicas. O profesorado estará en disposición de 

aclarar calquera dúbida ao respecto. 

 

 
 

AVALIACIÓN E 
CUALIFICACIÓN 

 

• Na avaliación e cualificación, teranse en conta as 

produccións dos alumnos e a análise dos traballos 

realizados durante as sesión de apoio virtual, segundo os 

horarios espello elaborados por cada especialista. 

 

mailto:ceip.isaac.peral@edu.xunta.es
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Fase 1 
Adecuación dos espazos 

Fase 2 
Formación de  

pequenos grupos 

Fase 3 
Reforzo das medidas 

aprendidas en 
pequenos grupos 

Fase 4 
Fase de reactivación 

Duración: Aínda que pode ter unha 
duración variable, aconséllase que 
sexa dunha semana.  

Fase previa ao incio da actividade. 

O  equipo COVID do centro 
establecerá 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. 

− Reorganización do comedor 
escolar. 

Duración: 1 semana.   

A porcentaxe do alumnado na aula de 
forma simultánea será do 30%.  

Fase de adquisición polos alumnos das 
medidas de hixiene e distanciamento. 

 
Obxectivos: 

 

− Formar ao alumnado na 
importancia das medidas de 
distanciamento físico, utilización 
de máscara e hixiene de mans. 
 

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

− Utilización dos 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 

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/as 

Duración: 1 semana.  
 
A porcentaxe do alumnado na aula 
de forma simultánea será do 
100%.  

Se fose posible manterase 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 o alumnado. 
 

− O recreo realizarase en tres 
quendas. 

 

− A comida será realizada en 
dous espazos diferentes. 
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ANEXO I 

 

Eu,  D./Dna……………………………………………………………………….. con  DNI …………………… .   

 pai/nai/titor/a legal do/a alumno/a …………………………………………………………………………….. do 

centro educativo CEIP Isaac Peral recibín en réxime de préstamo o equipamento identificado  máis 

abaixo para continuar o proceso formativo durante a vixencia das circunstancias excepcionais 

derivadas da pandemia por Covid-19. 

 
Comprométome a usalo de forma responsable, a mantelo baixo a miña responsabilidade e 

coidado, a cumprir coas medidas de seguridade apropiadas e a devolvelo nas mesmas condicións 

en que me foi entregado. 

                   EQUIPO   MODELO N.º DE SERIE 

   

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS  

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Centro educativo ao que se refire este documento 

Finalidade do tratamento Rexistro e acta de entrega de equipamento 

Lexitimación do tratamento                     O cumprimento dunha misión de interese público, o exercicio de poderes 

públicos, o cumprimento dunha obriga legal, segundo a normativa xeral e 

sectorial referida en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-   

datos e demais regulación concordante 

 

Destinatarios do datos                              Non se prevén comunicacións a terceiras persoas 
 

 

Exercicio dos dereitos                               As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, 

portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da 

Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa 

reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en  

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 
 

Contacto delegado/a de protección de  https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

datos e información adicional 

 

E para que así conste, asino este documento 
 
En Ferrol a …...............de ….............................................. de 
 
 
 
 
 
Entregado ao centro educativo con data …………………………………

mailto:ceip.isaac.peral@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal/
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
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ANEXO II 

HORARIOS NON PRESENCIAIS E. INFANTIL, 1º E 2º PRIMARIA 
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ANEXO III 

 ENSINO NON PRESENCIAL 3º , 4º 5º e 6º  -  CONFINAMENTO DUNHA CLASE 
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ENSINO NON PRESENCIAL 3º, 4º, 5º e 6º - CONFINAMENTO DE TODO O CENTRO 
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ANEXO IV 

 

HORARIO NON PRESENCIAL 
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