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CADERNO DE NAIS E PAIS 

 RESUMO DO PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN PROTOCOLO COVID – 19 

CURSO ESCOLAR 2021/2022 

 

O presente caderno ten como obxectivo que como nais e pais dos nosos alumn@s sexades 

coñecedores das actuacións que como escola estamos a levar a cabo para conseguir un entorno 

saudable e seguro.  

Este obxectivo deberá ser un traballo en equipo entre as familias e a escola para así en 

colaboración, minimizar os riscos e aumentar a seguridade.  

O profesorado deberá facer labor de modelaxe e ter unha actitude exemplarizante no cumprimento 

de todas e cada unha das normas de este protocolo. Durante os primeiros días, a nosa labor 

pedagóxica é de ensino de todas as rutinas de aseo e hixiene co fin de que os nosos nenos e nenas 

interioricen e mecanicen estes aprendizaxes que sen dúbida precisaremos no noso dia a dia nesta 

“ nova normalidade”. Como é habitual neste equipo docente, esta labor será sempre dende o afecto 

coidando sempre o factor emocional que consideramos fundamental para a adquisición significativa 

e funcional de calquera aprendizaxe. 

 

Equipo COVID  

de centro 

Formado por: 

 Director: Fernando Quintela Cuiña. 

Que actúa como coordinador do equipo e interlocutor coa administración 

(Conselleira Educación, Xefatura Territorial de Sanidade). É o encargado 

de manter a comunicación co persoal do centro, familias e alumnado. 

 Dúas mestras: Carmen Baldomir Varela e Ana Alvarellos Figueroa. 

 

Será un equipo de referencia para o resto do persoal do centro, para o alumando 

e para as familias.  

O centro educativo terá o Centro de Atención Primaria de Malpica como 

referencia onde o responsable do equipo pode resolver calquera dúbida que 

poida xurdir. 
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QUE TEÑO QUE FACER NA CASA 
Ante un malestar xeral do nen@ recomendase que quede na casa.  

Detección precoz 
no alumnado 

Teredes que realizar unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria antes 

de saír da casa (ANEXO I).  

Se presentaran 
sintomatoloxía 
compatible co 

covid-19 

 

A familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 

nen@ e coa escola.  

Non será necesaria a xustificación da ausencia con ningún xustificante 

medico, abondará co comprobante dos pais ou titores legais.  

Non poderán asistir á escola ata que o resultado da proba sexa negativo e a 

familia comunicará a situación ao centro.  

Se algunha persoa 
do núcleo familiar 

é sospeitosa de 
padecer covid-19 

Os nen@s que convivan con ela non poderán asistir á escola ata que o 

resultado da proba sexa negativo e a familia comunicará a situación ao 

centro.  

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS:  
A determinación das medidas é competencia das autoridades sanitarias. 

Dependendo do número de casos ,estas medidas poden supoñer a entrada en corentena de parte 

ou a totalidade do alumnado e profesorado do grupo ou o peche da totalidade do centro.  

 

NA ESCOLA  
Se durante a xornada escolar un nen@ presentara síntomas compatibles co COVID-19  

nen@ con 
síntomas 

 

Contactarase coa familia que terá que presentarse no centro a maior brevidade. 

Unha persoa da familia terá que solicitar consulta telefónica co pediatra/ou no pac e 

en último caso co centro de saúde asignado á escola.  

Mentres o nen@ estará illado no centro, nun espazo de uso individual acompañado 

por un mestre , mentres se xestiona o traslado.  

familia 

 

É imprescindible ter actualizados os teléfonos de contacto coas familias. Teredes 

que poñer a disposición do centro todos os números de telefono que poidades ,para 

garantir o contacto con vós para notificar calquera incidencia urxente .  

No caso de non contactar coas familias verémonos na obriga de recorrer as 

autoridades competentes.  
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ENTRADAS:  
Usuarios do 

TRANSPORTE 
escolar (uso 

obrigatorio de 
mascara) 

É obrigatorio o uso de máscaras no autobús.  

O aforo queda determinado polo órgano autonómico competente.  

Accederán as instalacións en función da chegada dos autobuses. Baixarán 

en fila e , gardando a distancia de seguridade, camiñarán ate o pavillón onde 

se situarán na fila do seu grupo no espazo individual asignado. 

Estas zonas estarán debidamente sinalizadas e haberá persoal do centro 

para indicar e axudar nesta tarefa así como facer  cumprir as medidas 

sanitarias no acceso.  

Os nenos e nenas serán acompañados ás súas aulas polos mestres cos que 

terán clase na 1ª hora.  

PEÓNS  

(un adulto por 
neno/a)  

 

Serán acompañados por UN membro da familia que usará máscara en todo 

momento.  

Non poderán entrar ao recinto antes das 9:35, dirixíndose ata a zona de 

entrada do pavillón onde o adulto non poderá sobrepasar a liña vermella. O 

neno/a camiñará ate o pavillón onde se situarán na fila do seu grupo no 

espazo individual asignado. 

IMPUNTUALIDADE 

 

Se chegan mais tarde do horario de comezo terán que ir á zona de secretaría 

e avisar para que o alumn@ sexa acompañado polo persoal do centro.  

 

SAÍDAS  
  

Usuarios do 
TRANSPORTE 

escolar 
 

Os nen@s saíran para o transporte escolar, seguindo a organización das 

filas do pavillón s en función do número do seu autobús, 

Sairán en filas , respectando a distancia de seguridade , e acompañados 

por persoal docente de garda.  

PEÓNS( un adulto 
por nen@) 

Prégase rigorosa 
puntualidade para 

facilitar as entradas 
e minimizar riscos. 

Os nen@s serán entregados á persoa autorizada para a recollida. A entrega 

realizarase, polo persoal do centro, nos lugar habilitado (liña vermella xunto 

a porta de acceso o pavillón). 

O adulto autorizado para a recollida terán que acceder ao centro sempre 

con máscara e cumprindo o horario de saída (o alumnado de infantil pode 

recollerse ás 14:35). 

Non poderán quedarse nas zonas comúns do centro. Terán que recoller ao 

nen@ e abandonar as instalacións.  
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AULAS: GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA  
RATEO e 

DISPOSICIÓN 
do alumnado 

Grupo aula: as clases considéranse grupos estables de convivencia.  

Toda a etapa de infantil constitúe un grupo estable de convivencia nos tempos 

de recreo. 

 Dentro da aula Fora da aula 

DISTANCIA DE 
SEGURIDADE 

 

Redúcese entre os compoñentes dos 

grupos de traballo. Mantense entre os 

distintos grupos de traballo estable. 

Fora de aula sempre distancia de 

seguridade entre compañeiro@ e 

outros grupos de convivencia.  

USO DA 
MÁSCARA  

Recomendado SI 

MATERIAL 

 

 Uso individual. 

  Todos os días traerán na mochila o material para o día. Isto é: bolsa de tela 

ou caixa para a máscara, botella de auga, panos, máscara de reposto, 

axenda escolar, libretas....  

 Gardarán o seu material e as súas pertenzas nun lugar de uso propio: 

estoxos, gabeteiros, mochilas. 

  De compartir algún material este terá que ser debidamente desinfectado 

antes do seu uso e despois.  

USO DOS 
ASEOS  

 

Cada clase ten asignado un aseo. Os aseos teñen un aforo limitado, polo que 

non podemos ir todos a un mesmo tempo.  

Cando un nen@ teña que ir ao baño:  

 Se hai mais nenos teñen que esperar, respectando a distancia mínima. 

  Intentaran estar o tempo imprescindible. 

  Teñen que lavar as mans despois de ir. 

  Teñen que utilizar as papeleiras.  

RECREOS  
 

 A duración dos recreos é de 30 minutos (12:10-12:40).  

 Acudirán ao patio en filas e gardando as distancias de seguridade. 

 Irán acompañados polos mestr@s desde as súas aulas ate as zonas de 

recreo (espazos limitados e sinalizados para cada clase).  

 Os almorzos serán almorzos saudables e non poden compartir a comida 

entre compañeir@s  

 Tras o recreo procederase o lavado con auga e xabón das mans. 
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TRANSPORTE ESCOLAR  
Virá determinado polo órgano autonómico ou estatal competente  

AFORO  
 

Inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas.  

Se se establecen limitacións quedarán suspendidas, as autorización con 

carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado 

con dereito lexítimo ( máis de 2 km).  

Se a capacidade dos autobuses non resulta suficiente para o traslado do 

alumando, o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao 

centro educativo  

USO DE MASCARA  OBRIGATORIO  

ACOMPAÑANTES 
DO TRANSPORTE  

 

Velará por que o alumnado ocupe a praza asignada e utilice correctamente 

as máscaras durante todo o traxecto.  

 

COMEDOR ESCOLAR  
Aforo Ampliarase o espazo do comedor para garantir que todos os usuarios estean 

sentados a 1,5 m de distancia, ou 1 metro sempre que non estean encarados. 

Disposición do 
alumnado 

Sentarase no comedor agrupado por GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE.  

Respectarase a distancia entre grupos de convivencia estable.  

Uso de mascara  Obrigatorio agás no momento de comer. 

Hixiene Realizaranse as habituacións hixiénicas antes de comer. 

Menús Serán os utilizados habitualmente segundo a tempada.  

Persoal de 
comedor 

Cumprirán cos protocolos establecidos pola súa empresa. Encargaranse de 

realizar o servizo de atención os usuarios, hixiene e lavado e desinfección de 

todo o enxoval, e electrodomésticos e utensilios que se utilicen.  
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ANEXO I. 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. Debe realizarse todos os días antes de iniciar a 

xornada. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 

 

Presentou nos últimos días? 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 

CONVIVIU nos últimos 10 días? cunha persoa COVID-19 + confirmado?   

 


