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CURSO 2020-2021” 
 
 
 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15006845 CEIP ISAAC PERAL 

 

Enderezo C.P. 

AVDA. MAC MAHON S/N 15403 

Localidade Concello Provincia 

Ferrrol Ferrol A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881930210 ceip.isaac.peral@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/ 
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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) 

621304321 
881930210 

Membro 1 Mª José Piñeiro Abeledo Cargo Directora 

Tarefas asignadas 

- Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid 19 para o 
presente curso. 

- Difusión da información ao Claustro. 
- Difusión da información na web do centro para as familias e elaboración de 

resumo para informar ao alumnado. 
- Difusión da autoenquisa para o persoal do centro. 
- Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do centro (propostas 

de actuación, valoración e propostas de mellora): Comedor, entradas, saídas, 
patios, espazos... 

- Coordinación na interlocución coa Administración. 
- Xestión de abrochos entre o persoal do centro (docente o non docente) 

Membro 2 Beatriz Viqueira Paz Cargo E. Infantil 

Tarefas asignadas 

- Difusión e control diario na reunión inicial da realización da auto enquisa do 
persoal do centro. 

- Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de 
actuación, valoración e propostas de mellora): Comedor, entradas, saídas, 
patios, espazos... 

- Difusión da cartelería en E. Infantil. 
- Rexistro e inventario do material Covid en E.I. para comunicar a súa reposición, 

se é o caso, á secretaria do Centro. 
- Difusión da autoenquisa para o alumnado e as familias de E. Infantil. 
- Xestión de abrochos en E.Infantil

Membro 3 Mª Teresa Castiñeira Chouza Cargo PT 

Tarefas asignadas 

- Difusión compromiso a nivel familiar da auto enquisa para as familias e o 
alumnado. 

- Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de 
actuación, valoración e propostas de mellora): Comedor, entradas, saídas, 
patios, espazos... 

- Difusión da cartelería en E.Primaria. Para esta tarefa requirirá axuda doutras 
compañeiros e compañeiras que elas designarán. 

- Rexistro e inventario do material Covid en E.P. para comunicar a súa reposición, 
se é o caso, á secretaria do Centro. 

- Difusión da autoenquisa para o alumnado e as familias de E. Primaria.  
- Xestión de abrochos en E.P. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro C: S: FONTENLA MARISTANY Teléfono  

Contacto Pablo Cal Martínez – Romina Vázquez Golpe 

 

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 

Aula de illamento COVID. Situación: entrada do centro. 

Elementos de protección: 
 Ventilación. 
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 Termómetro 
 Solución hidroalcohólica. 
 Solución desinfectante 
 Papeleira de pedal. 
 Panos desbotables. 
 Máscaras. 
 Pantallas. 
 Luvas. 
Para facilitar a limpeza e desinfección, na aula de illamento so haberá uns sillóns e un armario para 
gardar os elementos de protección.  
No momento en que se produza un posible alumno/a con síntoma de COVI, será llevado á aula de 
illamento polo seu profesor/a titor/a e avisada á familia. 

 

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

4º Infantil A 21 

4º Infantil B 21 

5º Infantil A 13 

5º Infantil B 13 

6º infantil A 21 

6º Infantil B 20 

1º Primaria A 20 

1º Primaria B 20 

2º Primaria A 17 

2º Primaria B 17 

2º Primaria C 17 

3º Primaria A 24 

3º Primaria B 22 

4º Primaria A 25 

4º Primaria B 25 

5º Primaria A 25 

5º Primaria B 25 

6º Primaria A 22 

6º Primaria B 23 

 

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

Persoal non docente 6 

Persoal docente 30 

Total 36 

 

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

 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º  Grupo A 

Aula 4º Inf. A Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 
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Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grupo B 

Aula 4º Inf B Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo A 

Aula 5º Inf Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo B 

Aula 5º Inf Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo A 

Aula 6º Inf Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo B 

Aula 6º Inf Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula 1º A Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo B 

Aula 1º B Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula 2º A Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo B 

Aula 2º B Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo C 

Aula 2º C Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo A 

Aula 3º A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo B 

Aula 3º B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula 4º A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo B 

Aula 4º B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 
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Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula 5º A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo B 

Aula 5º B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula 6º A Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo B 

Aula 6º B Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 7 

 

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) 

En todas as etapas e niveis do centro formaranse grupos estables.  

ACCESO AO CENTRO  
- Todo o alumnado de E. Primaria accederá ao centro ao centro provisto de máscara e respectando a 

sinalización do centro nas entradas e saídas ao mesmo. 
- Sempre que sexa posible utilizarase a máscara en E. Infantil, sempre que o alumnado a tolere. 
- É obriga de todo o alumnado de Primaria levar unha segunda máscara de reposto, así como un estoxo

(ou similar) específico para gardala en caso necesario. 
- A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo facultativo do alumno/a ou da persoa 

obrigada ao seu uso.  
- Ao acceder á aula utilizará o xel hidroalcohólico para a desinfección de mans.  

DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS 
- Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula traballarase mediante grupos 

colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán 
como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O 
grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos.  

- E. Primaria: O alumnado colocarase en mesas de un e sempre coa mesma orientación de cara ao 
profesorado que ocupará unha situación central. 

- Cada alumno terá un xiz para a pizarra para o seu uso individualizado. 
- Se é preciso que un alumno empregue a pizarra dixital realizarase unha desinfección previa con 

xel hidroalcohólico do rotulador que empregue.  

MATERIAL DO ALUMNADO 
- Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de 

emprego máis común). 
- No alumnado de E. Infantil, poderá haber material que sexa compartido no grupo colaborativo. 

DESPLAZAMENTO DO ALUMNADO 
- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula. 
- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, psicomotricidade ou relixión 

promoverase especialmente o uso da máscara no alumnado de E. Infantil, sempre que o 
alumno/a o tolere. 

PROFESORADO DO GRUPO 
- Todo o profesorado deberá empregar máscara e facer unha correcta desinfección de mans e do 

material que utilice. 
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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) 

Persoal do centro. 
- Se a sintomatoloxía se produce no centro, comunicarán directamente coa directora (equipo 

COVID) ou no seu defecto cunha persoa do equipo directivo. 
- Se a sintomatoloxía se produce no entorno persoal, comunicaranse vía telefónica coa xefatura 

de estudos (persoal docente) ou secretaria (persoal non docente) quen llo comunicará á directora 
do centro (equipo COVID) 

Familias:  
 Vía telefónica coa directora (Equipo COVID) do centro. 

 

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

As ausencias, tanto do persoal coma do alumnado, serán rexistradas na aplicación XADE. 
Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado. 
- Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos un

específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19. 
- As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar 

no específico por covid-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de ab-
sentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirmación 
do caso. 

A comunicación das ausencias do alumnado dun caso con posible sintomatoloxía Covid será realizada 
polas familias directamente co profesorado titor a través da aplicación abalarMóbil. O profesorado titor 
realizará o seguimento ata a posible confirmación. 
Cando o caso estea confirmado como positivo PCR, ou exista confinamento por un positivo na familia, 
será o grupo COVID quen realice a xestión.  
Anexo 1- Modelo de rexistro de ausencias .

 

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

- Aviso á coordinadora do equipo covid-19 do centro. 
- Comunicará todas as incidencias relativas aos casos COVID polos medios que establezan en 

cada momento as autoridades sanitarias e educativas, concretamente establecerase a 
comunicación  coas autoridades sanitarias e a familia do afectado: 
 Chamada telefónica á familia do afectado/a. 
 Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
 Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 
 Subida de datos á aplicación (canle informática habilitada pola Consellería) 

 
 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (croquis 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) 

Funcionamento en grupos estables de convivencia. Cada grupo estable de convivencia poderá socializar 
sen ter que manter a distancia interpersoal de forma estrita.  
Na medida do posible, os grupos estables de convivencia serán organizados da seguinte maneira: 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Pupitres todos orientados nun mesmo sentido, en liñas e mirando cara a dirección do posto de 
profesor/a. 

- Distancia máxima posible entre as mesas. 
EDUCACIÓN INFANTIL 

- Distribución en grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos. 
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- Distancia entre cada grupo colaborativo: 1,5 m. 
Anexo 2: Modelo de Plano de aula 

 

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) 

Cada grupo estable estará na súa aula de referencia. 
Debido ao desdobre de 2º de Primaria, prodúcese unha reestruturación das aulas da planta baixa e a 
aula de relixión ten que ocupar o primeiro andar. 

 

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) 

ESPAZOS DO DO 
 2 aulas de AL 
 2 aulas de PT 
 1 aula de Orientación. 

Medidas de uso: 

- Na medida do posible, respectaranse os grupos de convivencia estable (alumnado do 
mesmo grupo e aula) na utilización destes espazos de PT, AL e Orientación. 

- Utilización das máscaras na aula de PT/AL e Orientacion. 

- Uso das máscaras no traslado do alumnado dende a súa aula de referencia ata a aula 
específica e acompañamento por parte do profesorado especialista. 

- Uso da solución hidroalcohólica á entrada e á saída da aula. 

- Ventilación (15 minutos entre unha sesión e outra) e limpeza das mesas ao cambio de 
cada sesión. 

Anexo 3: Modelo de cuestionario de avaliación de medidas. 

 

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

Cada profesor/a xestionará as súas titorías e toda a comunicación coas familias a través da aplicación 
abalarMóbil ou teléfono, tendo en conta que:  

 Priorizarse a comunicación por teléfono ou videochamada.  
 A xuizo o profesor ou da dirección, ou por imposibilidade das familias tamén poderán realizarse 

presencialmente coas debidas medidas de protección:  
o Emprego de máscara. 
o Hixiene de mans ao acceder á aula. 
o Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

 Por carecer de espazos exclusivos para a realización de titorias de forma presencial éstas 
realizaranse so en casos moi concretos e necesarios. 

 

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

Principal canle de información do centro: A páxina web. 
Reforzaranse as vías de comunicación dixitais. 
 A principal canle de información do centro será a nosa páxina web, onde estará toda a información de 

carácter xeral. 
 Como sistema de mensaxería empregaremos abalarMóbil. 

 É moi importante que todas as familias descarguen a aplicación para reducir as comunicacións 
alleas a esta canle.  
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 Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o 
correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 

 A información cos provedores continuarase realizando vía mail ou teléfono. 

 

17. Uso da máscara no centro 

Uso da máscara obrigatoria en todos os espazos do centro e durante toda a xornada, aínda que se 
cumpra coa distancia de seguridade para: 

- O alumnado de 1º a 6º de Primaria 
- Todo o persoal do centro 
- Toda persoa que acceda ao centro. 
A imposibilidade de uso da máscara por unha persoa que estea obrigada a facelo deberá ser 
acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 
O incumprimento do uso da máscara por parte do alumnado terá a consideración de conduta leve 
contraria á convivencia do centro. 

En E. Infantil:  
Sempre que sexa posible usarase a máscara, sempre que o alumnado a tolere. 

 As máscaras deben estar identificadas co nome do alumno e co curso. 
 O alumnado deberá traer unha segunda máscara de recambio tamén co seu nome e un estoxo 

(ou similar) específico para gardala. 
 No centro e nas aulas haberá cartelería específica sobre o seu uso.  
 Mediante a páxina web e a aula virtual informarase ás familias sobre o seu uso correcto. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Informarase a toda a comunidade educativa da existencia deste plan mediante estes medios:  
 O plan difundirase a través da web do centro. 
 Enviarase ás familias o link mediante a aplicación AbalarMóbil e mediante correo electrónico. 
 Enviarase á ANPA do centro para a súa difusión. 
 Informarase ao Consello Escolar. 

 
 

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)

Especificado no Plan de limpeza e desinfección do centro (Anexo 4) 

 
 

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) 

Especificado no Plan de limpeza e desinfección do centro: (Anexo 4) 

 

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

- Especificado no Plan de limpeza e desinfección do centro: (Anexo 4) 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Especificado no Plan de limpeza e desinfección do centro: (Anexo 4) 

 



 

           CEIP ISAAC PERAL 

 

 

Páxina 11 de 27  

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

Especificado no Plan de limpeza e desinfección do centro: (Anexo 4) 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

Especificado no Plan de limpeza e desinfección do centro: (Anexo 4) 

 
 

Id. Material de protección 

 

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

- A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de 
protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico denominado “material covid-
19” 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de 
protección 

- O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 
solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de 
aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual 
que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado 
polo centro educativo.  

- Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o 
aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial 
xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, 
mamparas para uso no comedor, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten 
insuficientes, máscaras de protección. 

- En canto á adquisición de produtos por parte do centro educativo, mercarase segundo a necesidade 
e atendendo á mellor relación calidade- precio.

 

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

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un 
produto virucida para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. 

- O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 
solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de 
aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual 
que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado 
polo centro. 

- O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e solución desinfectante e de 
comunicar á secretaria a necesidade da adquisición do mesmo. 

- Cada profesor/a comunicará á secretaría do centro ou a un profesor/a do grupo COVID a necesidade 
de reposición dos produtos de uso individual.

 

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) 

Especificado no PLAN DE CONTINXENCIA – Anexo 5 
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- 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, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas 
ou diagnosticada de COVID-19.  

- Todo o persoal do centro, e cada alumno/a (pai/nai ou proxenitor/a) deberá realizar unha autoenquisa
(Anexo  6) valorativa sobre a presentación de síntomas compatibles coa COVID-19. Esa autoenquisa 
non deberá presentala no centro. Os proxenitores do alumnado firmarán a principio de curso unha 
declaración responsable (Anexo 7) sobre a realización deste control dos síntomas do coronavirus antes 
da saída da casa. A medición da temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa 
COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola mañá ao centro 
escolar.   

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, seguirase un protocolo de actuación previsto
con antelación:  

- Levarase a un espazo separado de uso individual, a sala de illamento. 
- Colocaráselle unha máscara quirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede 

ao seu coidado). 
- Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.  
- 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 seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa 
valorada 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). 

- Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do
centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC)
quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a
consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu
domicilio durante o período que sinale a xefatura 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, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico 
de atención primaria. Antes de acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento 
e acceso á instalación. 

- 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, 

- 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 de alumnado incluído 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. 



 

           CEIP ISAAC PERAL 

 

 

Páxina 13 de 27  

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 das quendas para o horario da comida. 

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 3 quendas e a comida en dous espazos diferenciados. 

 

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) 

- O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección (grupo COVID 19) 
do centro, e na súa ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos.

 
 

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) 

1. Petición de valoración da sensibilidade do traballor/a: 
 Solicitude da persoa interesada dirixida á dirección do centro. (Anexo 8) 
 Informe da dirección do centro (Anexo 9) na que exprese: 

- As tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo,  
- Determinación das medidas de protección existentes 

 Tramitación dos anexos á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Coruña. 
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2. Análise da Inspección médica e petición de documentación. 
 Solicitude da Inspección médica, por correo electrónico ao traballador, da documentación 

acreditativa da súa situación.  

3. Resolución por parte da Inspección médica educativa 
 Adaptación do posto de traballo ou 
 Declaración do persoal como sensible ou 
 Desestimación da solicitude 

4. Petición de persoal substituto (de ser o caso) 
 A través da aplicación da Consellería persoalcentros 

 

 

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—) 

ENTRADAS PORTA ENTRADA HORARIO ENTRADA 

E.  
INFANTIL 

4º Infantil 
Porta do aparcadoiro e  

Porta dianteira E. Infantil 

- Flexible de 9 a 9:20. 

- A medida da súa 
chegada ao centro. 

- Un só  

acompañante 
5º Infantil 

6º Infantil 

E 
PRIMARIA 

1º - 2º 
Porta principal 

- Flexible de 8:50 a 
9:10. 

- A medida da súa 
chegada ao centro. 

- Sen  

acompañantes 

3º - 4º 

5º - 6º 
Porta branca. Escaleiras lateral 

dereito 

 

SAÍDAS PORTA SAÍDA HORARIO SAÍDA 

E.  
INFANTIL 

4º Infantil Porta dianteira E. Infantil 13:55 

- Recollida 1 familiar con 
máscara 

5º Infantil Porta atrás E. Infantil 13:50 

6º Infantil Porta dianteira E. Infantil 13:45 

E 
PRIMARIA 

1º  
Porta principal 

13:55 

- As familias non poden 
acceder ao  centro 

2º 13:45 

3º Porta principal 14:00 

4º 
Porta de atrás  
Porta branca 

13:45 h 

5º Escaleiras Lateral dereito  
Porta branca 

13:50 h 

6º 14:00 h 

 
 

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—) 
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Portas de entrada e saída especificadas no punto anterior.  
As circulacións polo centro realizaranze sempre pola dereita. Sinalizarase o centro con vinilos orientativos 
do sentido de circulación. 
Anexo 10: Plano da circulación no edificio de E. Infantil 
Anexo 11: Plano da circulación na planta baixa do edificio de E: Primaria 

 

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) 

- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos
comúns. 

- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 
- A información será a xeral relacionada coa Covid e coas medidas de seguridade básicas. 
- Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración propia ou 

outro tipo de carteis alusivos. 
- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita do 

mesmo. 
- Nos aseos colocarase un semáforo que indique se está baleiro ou ocupado. Asignarase cada baño a 

un curso ou a un grupo de alumnos poñéndose a cartelería que así o indique. Dentro dos baños haberá 
cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese procedemento.  

- Evitarase a colocación de murais e doutro material nas paredes de corredores e aulas ou, en todo 
caso, a cartelería sobre o COVI-19 prima sobre calquera outra en relación á súa colocación. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Non hai alumnado de utilización de transporte escolar 

 

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

ZONA Nº PROFESORES/AS 

Edificio Infantil  Porta de diante 1 

Edificio E. Primaria 
 Planta baixa  Porta principal 1 

 1º andar 1 

 

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 madrugadores, ao igual que o de comedor escolar, depende do concello e rexerá o 
mesmo funcionamento especificado no apartado de comedor.  
- O programa comezará ás 7:30 horas. 
- Os usuarios serán fixos. 
- Haberá dous espazos para a prestación deste servizo, colocando ao alumnado respectando os grupos 

estables de convivencia establecidos no centro.  

 

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) 

Dado o número de alumnado do centro e, dada a imposibilidade de manter os grupos de convivencia 
estable e poder previr contaxios do alumnado, non haberá actividades extraescolares polo menos ata o 
mes de xaneiro (ou ata que a situación cambie), onde se estudiará novamente a posibilidade. 
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38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica 
no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería 
• Presenciais, sempre e cando a evolución da Covid o permita. Neste caso, e dado que o número 

de persoas que forman parte do Consello escolar é reducido, as reunións levaranse a cabo nun 
espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. En principio, a sala 
de mestres reúne estas condicións. Os espazos de utilización estarán marcados. 

- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 
• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito presencial 

se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o suficientemente 
amplo que garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa para asignar espazo e facer 
as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes. 

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático, 
evitando en todo caso as xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. En caso de 
ser absolutamente necesario estudiarase a solicitude e limitarase o aforo. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Cada profesor/a xestionará as súas titorías e toda a comunicación coas familias a través da aplicación 
abalarMóbil ou teléfono, tendo en conta que:  

 Priorizarse a comunicación por teléfono ou videochamada.  
 A xuizo o profesor ou da dirección, ou por imposibilidade das familias tamén poderán realizarse 

presencialmente coas debidas medidas de protección:  
o Emprego de máscara. 
o Hixiene de mans ao acceder á aula. 
o Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

Por carecer de espazos exclusivos para a realización de titorias de forma presencial éstas 
realizaranse so en casos moi concretos e necesarios.  

 

40. Normas para a realización de eventos 

Como medida xeral, non se realizaran eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas.  
No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e 
aforos establecidas no momento en que se realice o evento: 

- Uso obrigatorio da máscara 
- 50% do aforo do espazo onde se realice 
- Manter a distancia de seguridade de 1,5 m entre persoas 

 
 

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) 

Non existe alumnado que utilice o transporte escolar.  

 

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) 



 

           CEIP ISAAC PERAL 

 

 

Páxina 17 de 27  

 O servizo do comedor depende do Concello. 
 Este servizo realizarase só nunha queda, en horario de 14:00 a 15:30 h, pero habilitouse un novo 

espazo, polo que, os usuarios do servizo do comedor dividiranse en dous espazos tendo en conta os 
grupos de convivencia estable. 

 Dentro do mesmo espazo colocaranse en distintas mesas respectando os grupos estables de 
convivencia. 
 A separación mínima entre cada mesa destinada a un grupo de convivencia e outro diferente 

será de 1,5 metros. 
 Os sitios de cada alumno/a no servizo de comedor serán fixos.  
 O alumnado deberá estar todo o tempo que dure este servizo no seu sitio, agás para acudir ao 

aseo, no que deberá respectar o distintivo do semáforo.  

 

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) 

Non existe persoal colaborador específico. 

 

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

Dependerá do número de comensais que utilicen o servizo de comedor.  

 
 

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) 

Como norma xeral, o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos especificados a continuación.

AULA ESPECÍFICA UTILIZACIÓN NORMAS XERAIS 

Aula Relixión 
- Alumnado que opte pola área de 

relixión católica. 

- Respectarse o grupo estable de 
convivencia. 

- Limpeza de mesas e materiais ao 
comezo e finalización da clase. 

- Ventilación do espazo ao finalizar 
cada uso. 

- Transcorrer 15 minutos antes do 
novo uso. 

Aula Psicomotricidade - Alumnado E. Infantil:  
Psicomotricidade . Será usada no 
recreo por algunha aula en caso 
de choiva. 

- 1º e 2º de Primaria: E. Física. 

Pavillón - A partir de 2º E. Primaria: E. Física
- 5º e 6º de E. Primaria: Recreo. 

Biblioteca - Estudarase o uso deste espazo 
polo alumnado segundo vaia
evolucionando a situación. 

PT - AL - Alumnado con NEE 

Sala de máquinas 
 

- Profesorado. 
- Aforo 1 persoa. 
- O alumnado non poder ir facer 

fotocopias nin recollelas. 

- Desinfectar as mans antes de usar 
a fotocopiadora, ordenador, 
encadernadores e plastificadora. 

- Pasar un pano con xel 
hidroalcohólico polas superficies 
manipuladas despois do seu uso. 

- Uso obrigatorio de máscara. 
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46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 
 Na medida do posible, os exercicios serán individuais. 
 Minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurarase a 

súa limpeza e desinfección despois do seu uso.  
 Utilizarase máscara (agás E. Infantil) no percorrido ata a aula específica ou ata o pavillón. Cando 

non se utilice, é importante gardala axeitadamente para evitar que adquira e transmita o COVID-
19. 

 Sempre que sexa posible, os alumnos, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia 
de seguridade interpersoal: usarase a máscara cando a distancia teña que ser inferior a 1,5 me-
tros. 

 Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 
 Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o nariz co

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

 Lavar con frecuencia as mans con auga 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 de 

COVID-19: Noto moita temperatura corporal, tose 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 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 que ao 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. 

 Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de máscara.

 

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

 Como norma xeral, o alumnado non cambiará de clase agás nos seguintes supostos especificados no 
punto 45: aula de relixión, aula de psicomotricidade, pavillón, aula de PT ou AL. 

- Remate de cada clase de uso compartido 15 minutos antes: O profesorado e alumnado de 
cada unha das sesións nas aulas de uso compartido rematarán a súa clase 15 minutos antes do 
remate da sesión e deixarán as fiestras abertas para a súa ventilación. 

- Saída ordenada e continua, de 1 en 1 e respectando a distancia de seguridade. O profesorado 
especialista levará ao alumnado en filas, pola dereita, seguindo as frechas e respectando a 
distancia de seguridade ata á clase de referencia de cada grupo estable de convivencia. 

 

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

O grupo da biblioteca reflectirá no Plan Xeral da biblioteca para o curso 20/21 os aspectos xerais do 
uso da biblioteca para o presente curso escolar, tendo en conta que: 

- Non se abrirá a biblioteca no tempo de recreo para a realización de empréstitos.  
- Poderán empregarse bibliotecas móbiles de aula xestionadas polo profesor/a titor/a ou o 

profesor/a que imparta lingua castelá ou galega.  
- No caso das mochilas viaxeiras, ou no caso de realizarse empréstitos, ao devolver o libro 

colocarase en caixas identificativas e illadas como mínimo 24 h antes de poder ser emprestado 
outra vez. 
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- Poderán utilizarse os equipos informáticos da biblioteca tendo en conta que antes e despois de 
empregar estes equipos será necesario que os usuarios realicen unha limpeza de mans e 
desinfección dos elementos de uso (teclado e rato). 

- Excepcionalmente a biblioteca poderá utilizarse para calquera acto, tendo en conta que o seu 
aforo é dun 50% e respectando sempre o grupo estable de convivencia. 

- A biblioteca poderá utilizarse para realización de claustros ou reunións xerais, respectando as 
distancias de seguridade e o aforo.  

- Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.

 

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

- O alumnado de Infantil utilizará o aseo existente na súa aula, tanto durante a clase coma no tempo 
de recreo. 

- O alumnado de Primaria 
 Durante as clases empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda. 
 Durante o recreo utilizará os aseos da planta baixa. 

- A limitación de aforo para os baños será a un/dous usuario, e para controlalo haberá un sistema de
“semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non. 

- Para facilitar o aforo do alumnado nos aseos, darase o uso prioritario aos aseos durante as horas de 
clase, non podendo ser utilizados, agás en caso de urxencia, durante os cambios de clase.  

- Asignarase cada aseo e cada lavabo a un grupo o curso. Identificarase cun cartel. 
- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

 ASEO UTILIZADO CONTROL / VIXILANCIA AFORO

DURANTE 
AS  

CLASES 

E. Infantil Aseo de cada aula Profesor/a titor/a  ou especialista 1 

1º e 2º Prim. Aseos da planta baixa Distintivo de control (semáforo) 1/2 

3º, 4º, 5º, 6º Prim Aseos do 1º andar Distintivo de control (semáforo) 2 

NO  
RECREO 

E. Infantil Aseo de cada aula Coidadora 1 

1º e 2º Prim. 
Aseos da planta baixa Distintivo de control (semáforo) 1 

3º, 4º, 5º, 6º Prim 

 
 
 

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) 

Dividirase o patio en zonas. Cada grupo estable estará nunha zona diferenciada rotativa.  
Na medida do posible respectaranse as seguintes quendas, co horario, grupos, zonas e profesorado 
especificado.  

QUENDA HORARIO GRUPOS ESTABLES ZONA PROFESORADO 

Quenda 1 
10:50 – 11:20 
(Set. de 10:45 

a 11:10) 

4º E. Infantil A 
Parte de atrás do centro 

dividida en 6 zonas. 

Cada grupo estable nunha 
das zonas 

Titoras de cada 
grupo  

ou 
profesorado  

de apoio  
de E. Infantil  

4º E. Infantil B 

5º E. Infantil A 

5º E. Infantil B 
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6º E. Infantil A 

6º E. Infantil B 

 

Quenda 2 11:30 – 11:55 

1º Primaria A 
Parte de atrás do centro 

dividida en 4 zonas. 

Cada grupo estable nunha 
das zonas 

Titores/as de cada 
grupo ou nivel 

ou 
profesorado 

especialista do 
grupo 

1º Primaria B 

3º Primaria A 

3º Primaria B 

5º Primaria A Pavillón 
Dividido en 2 zonas 5º Primaria B 

Quenda 3 12:00 – 12:25 

2º Primaria A 

Parte de atrás do centro 

dividida en 5 zonas. 

Cada grupo estable nunha 
das zonas 

Titores/as de cada 
grupo ou nivel 

ou 
profesorado 

especialista do 
grupo 

2º Primaria B 

2º Primaria C 

4º Primaria A 

4º Primaria B 

6º Primaria A Pavillón 
Dividido en 2 zonas 6º Primaria B 

 

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) 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DO PROFESORADO DE VIXILANCIA: 
- E. Infantil: 

 Respectaranse os grupos estables de convivencia. 
 Asignarase a cada nivel de E. Infantil unha profesora de apoio. 
 A vixilancia de cada un dos grupos estables será realizada pola profesora titora ou profesor/a de 

apoio asignada e ese nivel. 
- E. Primaria 

 Respectaranse os grupos estables de convivencia. 
 Para realizar as vixilancias o profesorado soamente realizará gardas no nivel onde imparte 

docencia.  
 O profesorado especialista será asignado a un determinado nivel, onde imparta clase. 
 A vixilancia de cada un dos grupos estables será realizada por un profesor/a titor/a dese nivel ou 

profesor/a de apoio asignada e ese nivel. 

HORARIOS E QUENDAS DE VIXILANCIA DO PROFESORADO 
Especificadas do cadro do apartado anterior (punto 50) 

 
 

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) 

E. PRIMARIA 
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 Utilizarase a metodoloxía que facilite o menor desprazamento do alumnado pola aula. En caso 
de ter que utilizar a pizarra cada alumno/a terá no seu sitio un xiz individualizado para o seu uso. 
No caso de ser na pizarra dixital desinfectarase antes e despois do seu uso. Os sitios do alum-
nado serán fixos.  

 Adicarase un tempo na aula para a lembranza das medidas de protección necesarias (distancia 
de seguridade, uso correcto da máscara...) para a prevención da propagación do COVID-19 , 
así como a maneira de realizar as medidas hixiénicas necesarias (correcto lavado de mans, uso 
do xel hidoralcohólico...) 

 
E. INFANTIL:  

 
Colocación do alumnado / agrupamentos: 

 Cada aula será un grupo de convivencia estable, na que dentro dela formaranse pequenos 
grupos colaborativos de 4/5 alumnos que en si mesmos constituirán pequenos grupos de 
convivencia estables.  

 A separación entre un grupo colaborativo e outro será polo menos de 1,5 m.  
 Os sitios e grupos serán fixos. 
 Os grupos serán estables e tratarase de reducir a interacción global entre grupos. 

 
 

Asemblea: 
 No canto de facela todo o alumnado sentado no chan, realizarase cos nenos sentados no 

seu lugar nas mesas, excepto o equipo encargado esa semana de levar a cabo as rutinas 
iniciais, que ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. 

 Dentro das rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene e a
concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas 
como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans. 

Recantos 
 Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en recantos. 
 O material dos recantos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos

pequenos, de moitas pezas e susceptibles de levar á boca. 
 Antes de ir aos recantos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados 

repetirase esta acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven 
obxectos e mans á boca. 

 Os recantos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións anteriores ao
recreo e outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas
empregando un produto virucida e realizar unha ventilación correcta da aula. 

Uso de baños: 
 Utilizarase un semáforo para o uso individualizado do aseo de cada unha das aulas.  
 O alumno/a deberá utilizar o xel hidroalcohólico antes e despois do uso do baño. 
 A maiores, realizarse a limpeza e desinfección completa polo menos 2 veces por xornada 

lectiva como indica a norma xeral do protocolo. 
Material 

 Material individual: na medida do posible utilizarase o material de uso individual, que estará 
gardado en bolsas o estoxos co nome do alumno/a 

 Material común: colocarase en gabetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego do 
material común procederase á limpeza de mans co xel. 

 

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) 

Merenda 
Alumnado de E. Primaria 

- O tempo da merenda será no recreo, no exterior.  
- O alumnado terá que sacar a máscara para tomar a súa merenda, exclusivamente, tan pronto 

coma remate de merendar deberá colocala de novo.  
Alumnado de Infantil 
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- A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos No caso de ser posible, no 
patio exterior para garantir o distanciamento, sempre que o tempo o permita. 

Actividades e xogos 
- Proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel de risco, 

como poden ser os xogos de precisión, os motórico-coordinativos (mariola, xoaniña, goma, 
comba, as agachadas... 

 

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) 

Ordenadores da biblioteca 
• Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo que permita que os equipos sexan

desinfectados despois do seu emprego entre grupos. 
• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor con xel e panos desbotables. 

Netbook DIXGAL (5º E 6º Primaria) 
• Os netbooks do alumnado son de uso individualizado. 
• No caso de ter que utilizar o armario de carga, cada alumno será o encargado de poñer e coller o seu 

netbook no armario de carga, previa desinfección das mans con xel hidro alcohólico e previa apertura 
e peche do armario de carga por parte do profesor/a. 

 
 

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) 

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder
facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser
uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia
estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as
interaccións dos grupos. 

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de
que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a  distancia
de seguridade. 

- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, 
saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de 
entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes 
e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento 
da súa autonomía, coa axuda indispensable da coidadora do centro. 

- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. Insistirase en todo momento ao 
alumnado, na importancia do cumprimento e posta en práctica das medidas de hixiene para acadar 
unha maior concienciación.   

- O alumnado que faga uso do material manipulativo nas aulas de P.T e A.L. depositará o mesmo (unha 
vez empregado) nunha cesta habilitada e sinalizada para tal fin. Dito material será desinfectado para 
poder ser empregado por outros/as alumnos/as con posterioridade. 

- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten
escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades
educativas especiais. 
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- Estudiaranse os casos concretos daquel alumnado ao que o uso da máscara supoña unha maior 
dificultade. Nestes casos botarase man das mamparas que haberá que instalar en determinadas aulas.

- O persoal que preste atención a dito alumnado será o encargado de valorar a necesidade do emprego 
destes recursos. 

- Priorizaranse aqueles casos nos que o alumnado presente unha maior dificultade que impida o 
progreso na súa aprendizaxe (alumnado estranxeiro, conduta, dislexia, dificultades de aprendizaxe, 
TDAH e A.C.) O alumnado que presente dislalias e outras dificultades menores que poidan ser 
atendidas polo/a titor/a, traballará na casa seguindo unhas instrucións que se lle facilitarán aos país e 
nais dende o D.O. (no caso de non poder ser atendidos/as por dito departamento)  

- No caso do alumnado que presenta altas capacidades, traballarase dentro da aula ordinaria cun 
programa de enriquecemento curricular que o D.O. ofrecerá ao titor/a. 

- Priorizarase a atención individualizada ou, de ser o caso, dentro da aula de convivencia estable, agora 
ben, naquel alumnado no que non sexa posible, tratará de manterse un grupo de convivencia estable 
si ben cos nenos/as que pertenzan a diferentes grupos, compartan necesidades similares e co fin de 
optimizar os recursos persoais, recurrirase, con todas as medidas de protección posible, a xuntalos 
nun mesmo grupo de apoio. 

 

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) 

- No caso de confinamento están previstas outras canles de comunicación para dar continuidade ao 
proceso de Ensino – Aprendizaxe deste alumnado. 

 
 

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) 

Reunións: 
- Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a biblioteca, xa que 

ten as dimensións axeitadas para manter a distancia social. 
- As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de mestres (sempre que participe 

un número inferior a quince persoas). 
- Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou ciclo, 

coas medidas de seguridade reflectidas neste plan. 
Sala de mestres: 
- A sala de mestres permite a estancia simultánea de quince persoas, polo que nos recreos todo o 

profesorado que non estea de garda ou en clase, poderá estar nese espazo. Aínda así, prestarase 
especial atención á ventilación da sala. 

- Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, xel desinfectante e unha papeleira de pedal.
- Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos 

de traballo. 
- Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans e, ao 

finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os panos desbotables. 

MEDIDAS 
 XERAIS 

- Uso da máscara en todo o centro.  
- Hixiene de mans con xel hidroalcohólico á entrada e saída de cada aula ou espazo 

do centro. 

MEDIDAS  
ESPECÍFICAS 

AULAS  
GRUPOS 

CONVIVENCIA 
ESTABLES 

- O profesor/a deberá limpar a mesa e cadeira e material común 
despois do seu uso.  

- A mesa do profesorado deberá quedar sempre libre.  
- Ventilación á saída de cada profesor. 

SALA  - Utilizarase para pequenas reunións: Aforo: 15 persoas 
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DE 
PROFESORES 

- Respectarase a distancia de seguridade de 1,5 m 
- Marcaranse os espazos susceptibles de utilizar. 
- O profesor/a deberá limpar a mesa e cadeira e material común 

despois do seu uso.  
- Ventilación despois de cada unha das quendas de recreo. 
- Mesas libres de materiais despois do seu uso.  
- Limpeza de mans antes e despois do uso da cafeteira. 

BIBLIOTECA 

- Utilizase para claustros e reunións xerais. 
- Respectaranse a distancia de seguridade de 1,5 m. 
- Limpeza despois do seu uso polo persoal de limpeza. 
- Ventilación despois de cada reunión.  

 

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 biblioteca nas condicións expostas no punto anterior. No caso de que 
a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma da Consellería 
2. Consello escolar: neste caso empregarase a sala de mestres, que permite que os membros do
Consello Escolar garden a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. 
Igual que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos. 

 
 

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) 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 
á covid-19. 
Con respecto a este punto, cumprirase coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 
Educación e Sanidade. 
Como medidas de prevención e hixiene realizaremos:  
- Información a toda a comunidade educativa sobre os protocolos de actuación e medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro. 
- Establecemento dunha canle de comunicación para resolver as posibles dúbidas (aula virtual, abalar 

móbil, correo electrónico, teléfono do centro) 
- Uso de infografías, carteis e sinalización actualizados, que fomenten o cumprimento e comprensión 

das medidas de prevención e hixiene. 
- Realización por parte do profesorado de cursos de formación sobre medidas xerais de prevención e 

protección. 
- Actividades de fomento e coidado das medidas de prevención, limpeza de mans, utilización da 

máscara.... co alumnado 

 

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).

- Difusión vía páxina web e correo electrónico das medidas de prevención e comunicacións que 
realice a Consellería de Sanidade e de Educación. 

- Posibilidade de existencia de charlas organizadas por Sanidade. 
- Formación do profesorado do grupo COVID. Retransmisión desta formación ao resto do 

profesorado. 
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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—)  

 COORDINADOR/A FUNCIÓNS 

EDUC. 
INFANTIL 

1 Profesor/a 

- Coordinador/a da utilización da aula virtual neses niveis.  

- Colaboración co profesorado deses niveis na implantación 
das aulas virtuais. 

1º E 2º 
PRIMARIA 

1 Profesor/a 

3º E 4º 
PRIMARIA 

1 Profesor/a 

5º E 6º 
PRIMARIA 

Coordinadora DIXGAL 

- Coordinadora xeral da aula virtual do centro: 
- Posta en funcionamento e mantemento da aula virtual. 
- Creación dos cursos na aula virtual. 
- Inscrición nos cursos 
- Realización de reunións informativas co profesorado. 

- Coordinadora da utilización da aula virtual (DIXGAL) en 5º e 
6º Primaria. 

- Reunións formativas co profesorado DIXGAL 
- Comunicación coas persoas asesoras Abalar, Dixgal e co 

servizo Premium. 

Coordinadora TIC 

- Divulgación de actividades formativas e contidos existentes 
para o profesorado. 

- Contacto coa UAC 
- Coordinadora xeral da aula virtual do centro: 

- Posta en funcionamento e mantemento da aula virtual. 
- Creación dos cursos na aula virtual. 
- Inscrición nos cursos 
- Realización de reunións formativas co profesorado. 

 

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. Este documento recollerá: 

 Os horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para poder ter unha 
mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos neste plan. 

 A estimación do período de adaptación para o alumnado de 4º de infantil. 
 As actividades de acollida para realizar co alumnado. 

- Durante o mes de setembro, o profesorado elaborará as programacións didácticas que incluirán:  
 A metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia. 
 O modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir o ensino 

telemático.  
 Os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso 

polo alumnado. 
 As medidas a adoptar no suposto que o alumnado teña que recibir ensino a distancia. 

 

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) 
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Este “Plan de adaptacion á situación COVID-19” é un documento público que estará a disposición das 
autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade 
educativa mediante a publicación na nosa páxina web.  
Ademais será remitido á inspección educativa e ás familias e persoal do centro por correo electrónico.  
As familias tamén recibirán a ligazón a través da aplicación AbalarMóbil.  
Serán enviado por correo electrónico á ANPA e a todos os membros do Consello Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Este plan foi elaborado a data 1 de setembro de 2020 e poderá ser 
modificado adaptándose á nova situación do COVID_19 



 

           CEIP ISAAC PERAL 

 

 

Páxina 27 de 27  

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Rexistro de ausencias por posible sistomatoloxía COVID-19 

ANEXO 2: Modelo de plano de aula  

ANEXO 3: Cuestionario de prevención das medidas. 

ANEXO 4: Protocolo de limpeza e desinfección do centro. 

ANEXO 5: Plan de continxencia. 

ANEXO 6:Enquisa de autovaloración dos síntomas da COVID-19 

ANEXO 7: Declaración responsable 

ANEXO 8: Solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible. 

ANEXO 9: Certificación das condicións de seguridade no centro educativo. 

ANEXO 10: Plano da circulación no edificio de E. Infantil. 

ANEXO 11: Plano da circulación no edificio de E: Primaria. 

 

 

 

 



REXISTRO DE AUSENCIAS DO ALUMNADO POR POSIBLE 
SISTOMATOLOXÍA DE COVID-19 

NOME DO ALUMNO/A:  ..................................................................................................  

CURSO:  ............................................................  Tfno: ……………………………………. 

ASISTE AO COMEDOR? .................................. 

TEN IRMÁNS NO CENTRO? ......................  En que curso/s? ........................................  

DATA DO INCIO DA FALTA DE ASISTENCIA:   ...................................................... 

OUTROS DATOS SI NON 

Tivo contacto 

nas últimas dúas 

semanas… 

cunha persoa COVID-19 confirmado? 

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID- 19? 

Conviviu nas 

últimas 2 

semanas…. 

cunha persoa COVID-19 positivo confirmado? 

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID-19? 

SÍNTOMAS QUE PRESENTA 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

RESULTADO DO TEST COVID-19 

DATA DA VOLTA Á ACTIVIDADE LECTIVA 

OBSERVACIÓNS: 

Anexo 1



REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL NON DOCENTE POR 
POSIBLE SISTOMATOLOXÍA DE COVID-19 

NOME:  ............................................................................................................................  

POSTO DE TRABALLO:  ................................................................................................  

DATA DO INICIO DA FALTA DE ASISTENCIA: ...................................................... 

OUTROS DATOS SI NON 

Tivo contacto 

nas últimas dúas 

semanas… 

cunha persoa COVID-19 confirmado? 

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID- 19? 

Conviviu nas 

últimas 2 

semanas…. 

cunha persoa COVID-19 positivo confirmado? 

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID-19? 

SÍNTOMAS QUE PRESENTA 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

DATA DO INICIO DA FALTA 

PRESENTA BAIXA MÉDICA? 

RESULTADO DO TEST COVID-19 

DATA DE REINCORPORACIÓN 

OBSERVACIÓNS: 



REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL DOCENTE POR POSIBLE 
SISTOMATOLOXÍA DE COVID-19 

NOME:  ............................................................................................................................  

CURSO/S NO QUE IMPARTE CLASE:  ..........................................................................  

OUTROS GRUPOS DE CONTACTO MÁIS DIRECTO: 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

DATA DO INICIO DA FALTA DE ASISTENCIA: .............................................................  

OUTROS DATOS SI NON 

Tivo contacto 

nas últimas dúas 

semanas… 

cunha persoa COVID-19 confirmado? 

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID- 19? 

Conviviu nas 

últimas 2 

semanas…. 

cunha persoa COVID-19 positivo confirmado? 

cunha persoa en illamento por sospeita de 

infección pola COVID-19? 

 

SÍNTOMAS QUE PRESENTA 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

DATA DO INICIO DA FALTA 

PRESENTA BAIXA MÉDICA? 

RESULTADO DO TEST COVID-19 

DATA DE REINCORPORACIÓN 

OBSERVACIÓNS: 



0,70

MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE AULA DE PRIMARIA 

Grupo de convivencia estable de 24 alumnos/as

Distribuidor de xel hidroalcohólico

Papeleira con tapa e pedal

Anexo 2
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CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 

Este cuestionario é unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en 

canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro.

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da 
enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de 
síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta 
síntomas da enfermidade no centro educativo? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Id. Medidas Organizativas 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen 
aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 
establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería 
de Educación? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, 
papel  desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de  
dispensadores  xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e 
dos alumnos? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de  metacrilato ou similar para zonas de atención a público, 
como na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a 
utilizar? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 
cruzamento duns e outros? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os 
sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 
1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de 
Educación? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada 
uso? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben 
seguir de xeito individual? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o 
lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao 
lugar de traballo? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas 
de látex, panos, etc.)? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola 
Consellería? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a actividade e 
limpeza requirida? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial 
énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou 
os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

ordenadores? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene persoal (máscaras, 
luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez 
realizadas as recollidas separadas)? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 
síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e 
adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser 
en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que 
deben utilizar? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o 
acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o 
marcado pola Consellería de Educación? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que 
presente síntomas da enfermidade? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

C
VE

: i
7M

Q
FF

C
0B

7
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

x

x

x

x

x

x

x

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7


91 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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1. PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 

PERSOAL ESPAZO HORARIO 

LIMPADORA 1 Edificio de E.I. De 9:00 a 14:00 e de 15:00 a 17:30 

LIMPADORA 2 Planta baixa E.P. De 14:00 a 9:30 

LIMPADORA 3 Panta alta E.P. De 6:00 a 1:30 

 

Esta distribución estará suxeita ás necesidades do centro e á evolución da pandemia. 

 

 

2. MEDIDAS XERAIS 

 
o En todos os espazos do centro a limpeza realizarase polo menos unha vez ao día, 

reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso, 

como é o caso dos baños. O horario da limpeza dos baños durante a xornada lectiva 

será o seguinte: 

 Baños de E. Infantil: 11:00 

 Baños da planta baixa de E. P.: 12:00, 14:00 

 Baños da planta alta de E. P.: 11:30 

Os baños de E. Infantil do corredor quedarán inutilizados para que cada grupo estable 

de convivencia use exclusivamente o baño da aula. 

o Realizarase unha limpeza e desinfección dos espazos compartidos, en cada cambio de 

quenda  e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial 

atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo 

naqueles utilizados por máis dun usuario. Estes espazos son os seguintes: 

 Aula de Psicomotricidade: cando saia un grupo de alumnado e antes de que 

entre o seguinte, despois de utilízalo no recreo nos días de chuvia. 

 Aula de Relixión: cando saia un grupo de alumnado e antes de que entre o 

seguinte. 

 Despacho de Orientación tras unha reunión ou entrevista. 

 Despachos tras unha reunión ou entrevista. 

 Sala do profesorado despois da súa utilización no recreo ou dunha reunión. 
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 Sala de illamento, despois de ser utilizada. 

 Calquera espazo no que se realice unha reunión. 

Tamén se realizará a limpeza e desinfección dos espazos que sexa preciso en función 

das necesidades ao longo da xornada lectiva. 

o Polo menos 3 veces ao longo da xornada lectiva efectuarase a limpeza das superficies 

de uso frecuente das zonas de paso, desinfectando coidadosamente as superficies de 

contacto máis usuais: pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, 

perchas… 

o As medidas de limpeza estenderanse tamén ás zonas privadas do persoal, tales como 

taquillas, aseos… 

o Deberá repoñerse con prontitude todo o material empregado para a limpeza e 

desinfección na entrada do centro, oficinas, aulas, baños e demais dependencias: 

panos desbotables, xabón, xel hidroalcohólico, solución desinfectante… 

o Nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios 

voluntariamente. 

o Deberá vixiarse a limpeza das papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 

 

3. VENTILACIÓN 

 
o Ventilaranse todas as aulas antes da chegada do alumnado. 

o  Realizaranse tarefas de ventilación varias veces durante a mañá:  

 ao inicio da xornada durante polo menos 15 minutos  

 durante os recreos  

 en cada cambio de clase ou actividade, por espazo de cando menos 5 minutos 

(10 minutos se a sala ou a aula estivese ocupada previamente).  

o Sempre que sexa posible, coas medidas de prevención de accidentes necesarias e 

cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 

abertas o maior tempo posible 
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4. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

 
o O persoal de limpeza utilizará o uniforme de traballo para a realización das súas 

funcións. O uso da máscara é obrigatorio e as luvas no momento de utilizar substancias 

abrasivas para a pel. 

o Cada persoa de limpeza terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

o Ademais doutros produtos habituais de limpeza, utilizaranse desinfectantes como 

dilucións de lixivia (1:50) recén 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. 

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

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 

 

 

5. XESTIÓN DOS RESIDUOS 

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

ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados en papeleiras con 

bolsa ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal. 

o Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.)  depositarase na 

fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 

efectuadas as recollidas separadas). 

o No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres 

se atope no centro educativo, haberá que illar o contedor onde se depositen os panos 

ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha 

segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a  

limpeza e desinfección da sala de illamento en canto o alumno/a ou a persoa 

traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva abandone o centro 

educativo. 
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6. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA O CONTROL DOS RESIDUOS 

 
A recollida de lixo será selectiva, así os residuos recollidos serán depositados no 

contedor correspondente.  

o O contedor azul para o papel e o contedor amarelo para os plásticos, están dentro 

do recinto escolar;  

o O contedor verde para o vidro, está situado no exterior do centro.  

o Todos os demais refugallos constitúen a fracción resto, que se depositará no 

contedor verde que se atopa no exterior do recinto escolar. Nesta fracción 

desbotaranse as máscaras, as luvas e os panos desbotables. 

 

7. CADRO DE CONTROL DA LIMPEZA DOS ASEOS. 

 
En cada aseo existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás 

horas ás que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 

Ver anexo 2 

 

 

8. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DOS 

ESPAZOS. 

 
o En cada espazo haberá un documento de control da ventilación dese espazo.  

o A ventilación de cada aula será responsabilidade do persoal de limpeza e do 

profesorado de cada curso que, antes de cada cambio de clase deberá facer a 

ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

Ver anexo 2 
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ANEXO 1 

CONTROL SEMANAL DA LIMPEZA DOS ASEOS 

SEMANA DO ……………. AO ……………… DE ………………………….. 

HORA PERSOA QUE REALIZA A LIMPEZA 

LUNS 

MARTES 

MÉRCORES 

XOVES 

VENRES 

ASEO: 
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ANEXO 2 

 

CONTROL SEMANAL DA VENTILACIÓN 

 

 

SEMANA DO ……………. AO ……………… DE ………………………….. 

 

 HORA PERSOA QUE REALIZA A VENTILACIÓN 

(Persoa que abandona o espazo) 

LUNS 

  

  

  

  

  

MARTES 

  

  

  

  

  

MÉRCORES 

  

  

  

  

  

XOVES 

  

  

  

  

  

VENRES 

  

  

  

  

  

AULA / ESPAZO: 
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Este plan foi elaborado a data 1 de setembro de 

2020 e poderá ser modificado adaptándose á 

nova situación do COVID_19 
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Neste Plan de Continxencia veñen 
especificadas as medidas en caso de 
suspensión da actividade lectiva, as 
medidas para facer efectivo o ensino 

a distancia e os supostos de 
reactivación da actividade lectiva 
presencial, de conformidade coas 

instrucións da autoridade sanitaria. 

PLAN DE 
CONTINXENCIA 

CEIP ISAAC PERAL 

Curso 2020-2021 

Anexo 5
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1. CONTEXTUALIZACIÓN

Segundo o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS 
CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 
VERSION 22- 07-2020 publicado pola Consellería de Educación, como se recolle no apartado 
2.1 dos Principios Sanitarios Básicos, o centro educativo elaborará un “Plan de Continxencia” 
de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo VI no que se establecerán 
a medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o 
ensino a distancia e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de 
conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 

O presente documento ten por obxecto desenvolver en base ao Protocolo citado e ao Plan 
de Adaptación Covid 19 do CEIP ISAAC PERAL as medidas axeitadas e os procesos 
requeridos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña 
interrompido a actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña 
o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.

2. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO

2.1 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, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 
con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. É compromiso 
individual e particular de toda a Comunidade Educativa a realización previa  da  autoequisa 
(Anexo  Plan  de  Adaptación)  antes de asistir ao  centro  educativo,  así  como  de  poñer 

en  coñecemento  do  Equipo Covid do centro  tal  circunstancia. 

2.2 Todo o persoal do centro, e cada alumno/a (pai/nai ou proxenitor/a) deberá realizar unha 
autoenquisa valorativa sobre a presentación de síntomas compatibles coa COVID-19. Esa 
autoenquisa non deberá presentala no centro. Os proxenitores do alumnado firmarán a 
principio de curso unha declaración responsable sobre a realización deste control dos 

síntomas do coronavirus antes da saída da casa. A medición da temperatura ou a 
avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia 
de forma diaria antes de acudir pola mañá ao centro escolar.   

2.3 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o 
presente plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso individual (espazo 
de illamento), colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como 
á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a 

alumnado, seguindo o apartado do Plan de Adaptación do CEIP Isaac Peral que 
corresponde a Xestión de abrochos. 

mailto:ceip.isaac.peral@edu.xunta.es
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2.4 Débese chamar ao centro de  saúde  de  Atención  Primaria  de  referencia  (designado 
pola Consellería e recollido no Plan de Adaptación), 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. 

2.5 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro educativo 
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora 
(Dirección ou Xefatura de estudos no CEIP Isaac Peral) do  equipo formado na COVID-19 
contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia Xefatura 
Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e os 
identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) 
quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas 

terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en 
corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

2.6 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 
telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 
diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración 
polo médico de atención primaria. 

2.7 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. 
Seguirase o apartado de Xestión dos abrochos do Plan de Adaptación do CEIP Isaac 
Peral. 

2.8 A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, determinará en 
cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de 
corentena o que se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á 

comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade 
sanitaria. 

2.9 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. 

mailto:ceip.isaac.peral@edu.xunta.es
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3. ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

 O  ensino  non  presencial  será  impartido  polo  profesorado  ordinario  do alumnado a 
través da aula virtual de cada grupo. Para o alumnado de 5º e 6º de primaria (centro 
DIXGAL) utilizarase o EVA (entorno virtual de aprendizaxe).  

• O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos
da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo
profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a
profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia
ou a avaliación continua da mesma.

 O equipo  COVID  do  centro  identificará  ao  alumnado  que  teña  dificultades de conexión 
o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que
minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

 Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería 
poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación 
do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

 Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas 
as seguintes medidas: 

• Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para coñecer
a evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a distancia. Vía
telefónica, con número oculto se se emprega o teléfono persoal, con Abalar Móbil
ou vía Cisco Webex. Empregaranse somentes medios corporativos e da Consellería
para cumplir a Lei de protección de datos vixente e garantir a unificación a nivel de
centro.

• Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continuidade no
proceso de ensino-aprendizaxe.

• Realizar tarefas de desinfección profundas no centro.

• Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se
estimen oportunas.

• Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases.

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. 

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. 



6 

Salientar a responsabilidade de todas as persoas a nivel individual que forman  a  Comunidade  
Educativa  de  contribuír  ao  cumprimento  estrito das medidas de protección implantadas, 
encamiñadas a controlar e a reducir a transmisión da COVID-19. 

Este é un Plan vivo, adaptable e modificable no que toda a comunidade educativa e os servizos 
institucionais (Concello e Consellería) farán as súas achegas asumindo as funcións que lle 
corresponden, xa que O Equipo Directivo deste centro e o seu Equipo Docente non ten 
formación, nin competencia para asumir a organización e planificación dun Plan de adaptación 
de índole sanitaria. 
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ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 

clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas 

solicite consulta no seu centro de saúde. 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

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

SI NON 

Tivo CONTACTO 

nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19? 

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas?  

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19? 
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DECLARACIÓN   RESPONSABLE 

D./Dª _, con DNI 

número , como pai/nai/titor legal do  alumno/a 

_, matriculado no curso 

, do CEIP ISAAC PERAL 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación 

clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento 

preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu 

pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo. 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a 

non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A 

persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID 

do centro. 

En , a de de 2020. 

ASDO.__________________________________________________________ 

Anexo 7
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SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 
ESPECIALMENTE SENSIBLE

CS AÚDE 
OLICITANTE: 
SOLICITANTE 
Nome e apelidos: 
DNI:  Teléfono: 
Correo electrónico (obrigatorio): 
Enderezo a efectos de notificacións : 

Código Postal:  Localidade: 
MOTIVO DA SOLICITUDE: 
DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 
DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 
Nome do Centro: 
Enderezo: 
Código Postal:  Localidade: 
Posto de traballo: 
Relación da documentación que achega 
AUTOACIÓN PARAUNICACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DA 
CDICIÓN DE TRABALLADORA ESPECIALMENTE SENSIBLE , no seu 
caso 
SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu 
caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición 
de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de 
xullo de 2020  

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran 
no seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos. 

 ,  de  de 2020 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO 
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CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO 
CENTRO EDUCATIVO 

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

Formación Profesional e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 

2020-2021, se determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos 

centros de ensino non universitario dependentes da Consellería. 

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

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

protección existentes para o solicitante. 

D./Dna.       solicitou a súa consideración como 

persoal sensible. 

Polo exposto, D./Dna.       , na súa calidade 

de Director/a do centro de ensino público       ,  

INFORMA: 

Marcar con X ou tachar o que non proceda 

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

administrativo, de limpeza, ou outra categoría. 

 Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos para a hixiene

das mans consonte ao protocolo. 

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante.

 Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo alumnado.

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha

separación de 1,5 metros entre os postos. 

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 metros

diante das persoas que acoden ao centro. 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de  . 

Asinase o presente informe con data __  /__ /2020  (sinatura e selo) 
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PLANO DA CIRCULACIÓN NO EDIFICIO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL

Circulación de entrada ao centro

Circulación de saída do centro

Anexo 10



Circulación de entrada ao centro

Circulación de saída do centro

PLANO DA CIRCULACIÓN NO EDIFICIO 
DE EDUCACION PRIMARIA 

Anexo 11
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