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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

 

 

1.1. Membros do equipo COVID 

 

Teléfono de contacto  881 930 417 

Membro 1 Rocío Fernández Sanesteban Cargo Directora  

Suplente María Sonia Castañeda Castro Cargo Xefa de Estudos 

Tarefas asignadas 

 Nomeamento dos restantes membros do equipo COVID-19 

 Función coordinadora COVID-19 e a interlocución coa administración e 

centros sanitarios.  

 Manter a comunicación dende o centro educativo, cos diferentes órganos 

da Consellería de Educación e, de ser o caso, da Consellería de 

Sanidade ou do SERGAS.  

 Comunicación co persoal do centro educativo e coas familias e alumna 

 Distribuir ou organizar o reparto do material especifico de protección 

fronte a COVID, levar a súa contabilización e inventario separado e 

certificar os consumos e gastos producidos, en colaboración coa 

secretaría do centro. 

 Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantada nos 

centro educativo chegan e son comprendidas por toda a comunidade 

educativa.  

 Elaborar o plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 20/21. 

 Organizar e supervisar a reactivación despois do peche do centro e de 

unha ou varias aulas. 

 

 

 

  

Membro 2 Silvia Orjales Galdo Cargo Titora Primaria 

Suplente Jesús Flórez Linares Cargo  Especialista Educación 

Física 

Tarefas asignadas  Distribuir ou organizar o reparto do material especifico de protección 



fronte a COVID, levar a súa contabilización e inventario separado e 

certificar os consumos e gastos producidos, en colaboración coa 

secretaría do centro. 

 Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantada nos 

centro educativo chegan e son comprendidas por toda a comunidade 

educativa.  

 Elaborar o plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 20/21. 

 Organizar e supervisar a reactivación despois do peche do centro e de 

unha ou varias aulas. 

 

 

  

Membro 2 Noemi Caaveiro Carballo Cargo Mestra PT 

Suplente María Aurora Vila Altesor Cargo  Titora Primaria 

Tarefas asignadas 

 Distribuir ou organizar o reparto do material especifico de protección 

fronte a COVID, levar a súa contabilización e inventario separado e 

certificar os consumos e gastos producidos, en colaboración coa 

secretaría do centro. 

 Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantada nos 

centro educativo chegan e son comprendidas por toda a comunidade 

educativa.  

 Elaborar o plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 20/21. 

 Organizar e supervisar a reactivación despois do peche do centro e de 

unha ou varias aulas. 

 

 

1.2. Centro de saúde de referencia 

 

 Centro de saúde de referencia 

Centro C.S. de Ortigueira Teléfono  981 401 076 

Contacto Titular:  José Carlos García Vilamea 

Suplente: Juan Brañas Rodríguez 

 



1.3. Espazo de illamento 

Aula titoría ubicada na planta baixa (ao lado da secretaría) 

Este espazo conta cos seguintes elementos de protección: 

o Máscaras 

o Xel hidro alcohólico 

o Panos desbotables 

o Papeleira de pedal 

o Pulverizador desinfectante 

o Pantalla  

o Batas desbotables 

o Luvas  

 

1.4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

 

EDUCACIÓN INFANTIL ALUMNADO 

Infantil A 17 

Infantil B 18 

Infantil C 18 

Infantil D 17 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

A B TOTAL 

1º 23  23 

2º 17  17 

3º 20  20 

4º 15 13 28 

5º 16 14 30 

6º 13 16 29 

 



1.5. Cadro de persoal do centro educativo 

 

PERSOAL DOCENTE 

21 mestres/as con horario completo no centro  

1 mestre itinerante co Ceip Francisco López Estrada (Mañón) 

1 mestre itinerante co Ceip Nicolás del Río (Cedeira) 

 

PERSOAL NON DOCENTE 

Conserxe (Concello): 1 

Persoal de cociña: 3 

Persoal de limpeza:4 

 

1.6. Determinación de grupos estables de convivencia 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º EI Grupo A 

Aula Infantil A Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º EI Grupo B 

Aula Infantil B Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º EI Grupo C 

Aula Infantil C Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º EI Grupo D 

Aula Infantil D Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 8 



Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 8 

 

1.7. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

 

En Educación Infantil e na Educación Primaria, a organización do alumnado 

establecerase en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se 

aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade 

do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro 

do centro educativo. Se a transmisión é moi baixa (nova normalidade) 

permitirase que os grupos de convivencia estable interaccionen con outros 

grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre.  

En Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 

poderá traballarse mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as 

(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións 

dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos 

contactos. Os grupos traballarán cun distanciamento físico, con carácter xeral, 

de polo menos 1,5 metros respecto dos restantes grupos.  

 

 



Medidas específicas: 

- Cada grupo estable ten asignada a súa aula.  

- Os primeiros minutos adicaranse a lembrar as medidas de seguridade e 

hixiene. 

- Desinfectarán as mans con xel hidro alcohólico á entrada do centro. 

Colocarán a súa roupa o máis individualizada posible nos colgadoiros.  

- Cada alumno/a terá o seu posto fixo dentro da aula. Terá o seu propio 

material de traballo identificado (non compartirá o material propio). Non se 

poderá usar material compartido sen previa desinfección.  

- No caso de empregar a pizarra, procederase a hixienizar o material 

empregado.  

- Desinfectaranse as mesas e as cadeiras no caso de cambio de aulas.  

- Ventilarase a aula. Se a climatoloxía o permite, terá as ventás en posición de 

oscilo o máximo tempo posible.  

- Cada aula terá os carteis relativos á hixiene e prevención da COVID-19.  

- En cada aula haberá papeleira de pedal, líquido desinfectante e papel.  

 

1.8. Canle de comunicación 

 

Vía telefónica:  

o Chamada a un membro do equipo COVID (persoal docente e non 

docente) 

o Chamada ao centro 881 930 417 (familias). Recordamos que este 

teléfono está operativo fóra do horario lectivo exclusivamente para 

comunicar incidencias COVID.  

Vía correo electrónico: 

o Correo do centro: ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal 

 



1.9. Rexistro de ausencias: 

 

 Ausencia do alumnado: A familia comunicará ao titor/a a ausencia do 

seu fillo/a.  O rexistro de faltas será o empregado habitualmente (diario 

de aula do/a titor/a e rexistro XADE) e rexistro específico para as 

ausencias provocados por sintomatoloxía compatible coa COVID-19. 

 

 Ausencia do persoal docente e non docente: Rexistro de faltas 

empregado habitualmente (diario de libro de gardas e rexistro en 

xefatura de estudos).  

As ausencias xustificaranse preferentemente por Abalarmóbil ou ao correo 

electrónico dos titores/as. 

 

1.10. Comunicación de incidencias: 

 

 Persoal docente e non docente:Avisar a un membro do equipo 

COVID-19. 

- No caso de sintomatoloxía compatible na casa (ver Anexo I), non acudirán 

ao centro educativo e inmediatamente darán coñecemento ao equipo COVID. 

Como criterio xeral, manteranse en illamento preventivo domiciliario, 

poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos 

facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán esta 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR 

en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o 

resultado da proba. 

- No caso de sintomatoloxía compatible durante a estancia no centro ou á 

chegada ao mesmo, comunicarán cun membro do equipo COVID-19 e 

abandonarán o centro educativo o máis axiña posible. Contactarán co seu 

centro de saúde, sendo os servizos sanitarios os que valoren a sintomatoloxía.  

 



 Alumnado: Chamada telefónica a coordinadora COVID-19 do centro 

educativo. Posteriormente, chamada ao centro de saúde.  

- No caso de sintomatoloxía compatible na casa, non acudirán ao centro. A 

familia contactará co centro de saúde de referencia do alumnos dentro das 

seguintes 24 horas e chamarán ao teléfono do centro educativo á maior 

brevidade posible ( coordinadora COVID) 

A medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa 

Covid-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola 

maná ao centro escolar.  

- No caso de sintomatoloxía compatible durante a estancia no centro ou á 

chegada ao mesmo, a coordinadora COVID-19 contactará coa súa familia que 

deberá presentarse no centro á maior brevidade posible. O familiar solicitará 

consulta telefónica co seu pediatra ou facultativo, valorando a consulta 

presencial e solicitude de proba diagnóstica.  

Durante o tempo de espera, trasladarase ao afectado/a a aula de illamento e se 

lle colocará por riba da súa máscara unha máscara cirúrxica. O mestre/a 

acompañante levará o equipo de protección individual (máscara cirúrxica, 

pantalla facial e bata desbotable). 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun 

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

convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser 

considerado contactos estreitos.  

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumno/a 

ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións 

sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será 

necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escolar 

como ao seu posto de traballo. 

A coordinadora do equipo Covid será a encargada de manter a comunicación 

dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación 

e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do SERGAS ou co Grupo de 

Coordinación de Seguimento da Pandemia así como tamén a xestión da canle 



informática “EduCovid” específica para a comunicación dos datos básicos dos 

contactos próximos dos casos confirmados. 

 

2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAIS 

 

 

2.1. Situación de pupitres 

En Educación Infantil e na Educación Primaria, a organización do alumnado 

establecerase en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se 

aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade 

do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro 

do centro educativo.  

En Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 

poderá traballarse mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as 

(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións 

dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos 

contactos. Os grupos traballarán cun distanciamento físico, con carácter xeral, 

de polo menos 1,5 metros respecto dos restantes grupos.  

 

2.2. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

Cada grupo estable de convivencia en educación infantil e primaria ten 

asignado unha aula ordinaria. 

Aulas abertas: 

o Música  

o Inglés 

o Aula de plástica (seccións bilingües 1º e 2º de Primaria) 

o Relixión 

o Obradoiro de Robótica 

o Informática  

o Ximnasio e pavillón  



2.3. Espazos de PT, AL, Departamento de Orientación ou aulas 

especiais. Modelo cuestionario de avaliación. 

 

Pedagoxía Terapéutica (PT) e Audición e Linguaxe (AL) 

Nas aulas de PT e AL, polas particularidades do alumnado, recomendase o uso 

de pantallas.  

Como nas restantes aulas, seguirán as pautas de desinfección dos elementos 

empregados e ventilación.  

Preferentemente, o alumnado susceptible de apoio por parte de PT e AL, será 

dentro do seu grupo aula/ estable de convivencia. No caso de traballo 

específico dentro da aula de PT ou AL, traballarase con alumnado ben 

individualmente ou ben en grupos reducidos pertencentes ao mesmo grupo 

aula/estable de convivencia. 

 

Departamento de Orientación 

Durante as intervencións do DO realizadas directamente na escola ao 

alumnado, manterase unha distancia de interpersoal de polo menos 1,5 metros, 

utilizarase a máscara e, no caso de ser necesaria, unha mampara durante as 

reunións ou probas que se realicen dentro do propio departamento de 

orientación. 

O material utilizado durante a realización de probas psicopedagóxicas seguirá 

o protocolo recomendado pola Consellería: 

 - Non se compartirá material de uso propio. 

- Antes do uso do material compartido, o usuario realizará a desinfección de 

mans. Tamén se desinfectará o material despois do seu uso ou se porá en 

corentena no caso de non ser posible a súa desinfección.  

 

 



2.4. Titorías coas familias 

Evitaranse, na medida do posible, reunións presenciais.  

Utilizaranse os seguintes medios: 

 Chamadas telefónicas. 

 Correo electrónico dos/as titores/as. 

 Abalar móvil. 

 Plataforma de videoconferencias facilitada pola Consellería. 

 

2.5. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

 

FAMILIAS 

 

 

 Páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjosemarialage/ 

 

 Correo electrónico:  ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal  

 

 Abalar móvil. Solicitarase a inicio de curso que todas as familias 

instalen a aplicación para as comunicacións (non se entregarán 

circulares en papel) 

 Teléfono do centro: 881 930 417 

 

 

 

VISITANTES  

 

 

 Cita previa solicitada por vía telefónica ou correo electrónico (no caso 

de ser presencial) 

 



PROVEDORES 

 

 

 Vía telefónica 

 Correo electrónico 

 

PERSOAL DO CONCELLO 

 

 

 Vía telefónica 

 Correo electrónico 

 As relacións co persoal do concello teñen que ser directas e fluídas 

para unha boa organización do centro polo tanto serán de forma 

presencial cando se requira de xeito necesario. 

 

2.6. Uso de máscara no centro 

O uso da máscara será obrigatorio  a partir dos 6 anos. A da utilización farase 

efectiva no momento no que o alumnado cumpra os 6 anos de idade 

independientemente do curso no que se atope matriculado durante toda a 

xornada lectiva en todos os espazos do centro.  

En Educación Infantil, sempre que sexa posible, utilizaran a máscara durante 

toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro.  

Levarase unha segunda máscara de recambio nun estoxo específico para 

gardala.  

A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou 

facultativo do alumno/a, ou polos servizos de prevención de riscos,no seu caso, 

para o persoal docente e non docente. No hipotético caso de acreditarse a 

imposibilidade do uso da máscara, optarase por outras fórmulas que garantan 

tanto a protección individual como a colectiva. 

 



2.7. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Este plan estará publicado na páxina web do centro   

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipjosemarialage/ 

 

3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

 

3.1. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a 

limpar de xeito frecuente 

 

HORARIO DE MAÑÁ 

 

 

Conserxe:  
 

o Abrir/pecharas ventás das aulas en posición oscilo antes da chegada 
do alumnado. 

o Desinfección da aula de illamento despois de cada uso.  
 

 
Servizo de limpeza: 
 

o Limpeza dos aseosnas seguintes quendas: 
Infantil, 1º-2º, 3º-4º, 5º-6º, pavillón e ximnasio (12:50h) 

o Limpeza da zona de conserxería e uso comúns 

 

HORARIO DE TARDE  

 

 

o Limpeza que se está a levar a cabo de forma diaria recollida no 
contrato vixente.  

o Especial atención na desinfección de aulas, baños, despachos, sala 
de mestres, departamento de orientación, conserxería e ximnasio) 

 



* Esta asignación de tarefas será susceptible de posibles melloras e/ou 

especificacións dependiendo da organización/dotación de persoal da empresa 

de limpeza a cargo do concello. 

3.2. Distribución horaria do persoal de limpeza 

A determinar pola empresa de limpeza (horario de mañá e horario de tarde) 

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

O material de limpeza será subministrado pola empresa que ten a concesión do 

servizo (concello). 

Empregarán o material e as proteccións que sexan necesarias segundo a 

prevención de riscos laborais da empresa. 

3.4. Cadro de control de limpeza dos aseos. 

Modelo semanal de control de limpeza, no que se rexistrará a persoa quen o 

limpa, a hora, a sinatura e reposición. 

Ver modelo de control de limpeza de aseos (Anexo II) 

 

3.5. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

En todas as aulas do centro haberá un modelo para rexistrar as  horas das 

ventilacións das mesmas. Realizaranse tarefas de ventilación frecuente, como 

mínimo, realizaranse antes da entrada e á saída do centro (15 min), cambios 

de profesorado nunha mesma aula ou entre clase e clase (5 min) e durante a 

totalidade do recreo. No caso das aulas abertas (música, relixión, robótica… 

realizarase antes da entrada dun novo grupo de alumnado). As portas das 

aulas deberán permanecer sempre abertas para favorecer a circulación de aire.  

As ventás quedarán en posición oscilo ao remate da xornada lectiva ata a 

mañá do día seguinte (durante os meses de frío). O resto da mañá, será o 

profesorado do grupo quen abra as ventás e o deixe reflectido no modelo de 

checklist. 

Ver modelo de control para a ventilación de aulas (Anexo III) 



 

3.6. Determinación dos espazos para a xestión dos residuos 

A recollida de residuos estará a cargo o servizo de limpeza do centro. Terase 

especial coidado coa xestión dos residuos con posibles restos sensibles 

(máscaras, panos con mocos…) que se desbotarán na papeleira de pedal con 

bolsa (esta bolsa debería ser de distinta cor para evitar que se mesture co lixo 

xeral e evitar riscos ao persoal de limpeza). 

Todas as aulas disporán de papeleira con de pedal con tapa e bolsa. 

 

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

 

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

A secretaria do centro, en colaboración co equipo COVID-19, será a 

responsable de inventariar todo o material de protección do centro.  

A directora, coordinadora do equipo COVID-19, tamén levará a contabilización 

e inventario e certificará os consumos e gastos producidos. 

4.2. Determinación do sistema de compras do material de protección 

O equipo valorará o ritmo de gasto de existencias e irá mercando segundo as 

necesidades para ter material de reposto. 

Material adquirido polo centro: 

o Xel hidroalcohólico para todas as aulas (dispensadores de mesa) e na 

entrada do centro (dispensador de parede). O conserxe será o 

encargado do recheo dos dispensadores de parede antes de que estén 

baleiros. 

o Alfombra de desinfección nas entradas (entrada zona infantil, entrada 

zona de 1º-2º e entrada principal). 

o Termómetros de infrarrojos (ubicados nos botiquíns do centro). 

o Panos desbotables e bobina de papel en todas as aulas e baños. 



o Pulverizadores desinfectantes en aulas, espazo de illamento e 

conserxería. 

o Papeleiras de pedal (todas as aulas e espazos comúns) 

o Máscaras de protección e pantallas (profesorado de PT e AL e aula de 

illamento). 

o Batas desbotables para a zona de illamento.  

A Consellería de Educación dotará de máscaras para o persoal docente.  

4.3. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa 

reposición 

 ALMACENAXE DISTRIBUCIÓN REPOSICIÓN 

Xel 

hidroalcohólico 

Almacén 

conserxería 

Cando se precise Equipo COVID 

Xabón Almacén 

conserxería 

Cando se precise Conserxe* 

Papel / panos 

desbotables 

Almacén 

conserxería 

Cando se precise Conserxe* 

Líquido 

desinfectante 

Almacén 

conserxería 

Cando se precise Equipo COVID 

Máscaras 

quirúrxicas 

Dirección Cando se precise Equipo COVID 

Pantallas Dirección Cando se precise Equipo COVID 

 

* O conserxe será o encargado da súa reposición a demanda do profesorado. 

 

5. XESTIÓN DOS GROMOS 

 

 

5.1. Medidas. 

As medidas a tomar serán as referidas á xenérica do protocolo da Consellería 

de Educación ( versión 06/07/2021)no punto 7. Xestión dos gromos 



o Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes o outros profesionais 

que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se 

atopen en illamento por diagnóstico COVID-19 ou en período de corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 

diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as persoas en 

espera de resultado de PCR por sospeita clínica.  

o Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles coa Covid-19 no centro educativo as 

medidas de prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en 

base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de 

Preparación y Respuesta: “Guía de actuación ante la aparición de casos de 

Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de 

setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: 

Levarase á aula 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 ao alumnado. Deberán chamar ao seu centro de 

saúde de Atención Primaira para solicitar consulta, 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 traballador/a 

abandonaré o centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá 

cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro 

incluirá á rede de contactos a través da aplicación EduCovid para a 

identificación por parte da autoridade sanitaria.  

5.2. Responsable/s das comunicación das incidencias á autoridade 

sanitaria e educativa. 

A coordinadora do equipo COVID (directora) do centro será a responsable de 

realizar as comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa. Na 

súa ausencia, será a súa suplente (xefa de estudos). 

 

 

 



6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 

VULNERABILIDADE 

 

 

6.1. Procedemento de solicitudes  

De conformidade coas recomendación sanitarias para todo o Estado Español 

os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre 

que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as 

medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de 

Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores 

especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as 

medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o 

establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 

riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 

 

 

7. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

 

 

7.1. Entradas e saídas :Portas de entrada e saída e circulación no 

centro educativo 

 

ENTRADAS 

 

 Alumnado transportado: 

 

 Entrada pola cancela negra. Apertura da mesma ás 09:27h. 

 

 Alumnado de Infantil: fará fila co profesorado de garda. 

 



 Alumnado de 1º-2º de Primaria: Colocaranse en filas por curso ao longo 

do patio (sinalizado) mantendo a distancia de seguridade entre 

alumnos/as. 

 

 Alumnado de 3º a 6º de Primaria: entraran pola porta de entrada do patio 

cuberto, atravesando o corredor de 1º e 2º. Desinfectarán o calzado na 

alfombra colocada na entrada da porta. O alumnado de 3º e 4º subirán 

polas escaleiras da dereita e os de 5º e 6º polas da esquerda.  

 

 Alumnado non transportado: 

 

 Entrada polo portalón verde ( alumnado de Primaria). Apertura do 

mesmo ás 09:30h. As entradas serán escalonadas na orde seguinte: 3º, 

5º, 4º, 6º, 1º e 2º.  

 

 Alumnado de 1º-2º de Primaria: Incorporaranse á fila do seu  curso 

mantendo a distancia de seguridade entre alumnos/as. 

 

 Alumnado de 3º a 6º de Primaria: dirixiranse á entrada principal do 

centro. O alumnado de 3º e 4º entrarán pola porta da esquerda e 5º e 6º 

pola porta dereita, desinfectarán as mans con xel hidroalcohólico e  o 

calzado na alfombra. O alumnado de 3º e 4º subirán polas escaleiras da 

súa esquerda e os de 5º e 6º pola súa dereita, incorporándose 

directamente as aulas.  

 

 Alumnado de Infantil: entrarán polo patio de infantil acompañados por un 

único familiar ata a porta da entrada: 

 

o Infantil B  09:35h 

o Infantil A  09:37h 

o Infantil C  09:39h 

o Infantil D  09:41h 

 



Saída ás 14:35h  

 

 Alumnado de Infantil: Serán recollidos por un único familiar: 

 

o Infantil B  14:21h 

o Infantil A  14:24h 

o Infantil C  14:27h 

o Infantil D 14:30h 

 

 Alumnado de 1º-2º de Primaria. O profesorado a quen corresponda a 

última hora lectiva, será o encargado de entregar o alumnado na cancela 

negra ás 14:35h.  

 

 Alumnado de 3º a 6º de Primaria. O profesorado a quen corresponda a 

última hora lectiva, será o encargado de entregar o alumnado no 

portalón verde ás 14:35h. 

 

 

Saída ás 16:00h 

 

 Alumnado transportado: 

 

 Filas no patio cuberto por liña de autobús.   

 Saída pola cancela negra.  

 Apertura da cancela negra ás 15:55 h. Entrada dos coidadores/as dos 

autobuses. Chegada gradual do alumnado na seguinte orde: 1º e 2º,3º e 

4º,5º e 6º e Infantil.  

 

 Alumnado non transportado:  

 

 Educación infantil: Serán recollidos polo patio de infantil por un 

único familiar ás 15:50h.  



 Educación Primaria: Sairán pola cancela negra despois de que 

toque o timbre e o alumnado transportado esté subido ao 

autobús.  

 

7.2. Cartelería e sinaléctica 

Utilizarase a cartelería para centros educativos facilitada pola Consellería de 

Educación. Colocarase nos corredores, aseos, zonas comúns e nas aulas.  

 

7.3. Determinación sobre a entrada e saída do alumnado transportado 

As entradas e saídas do alumnado transportado queda recollidas no apartado 

anterior (Entradas e saídas: portas de entrada e saída e circulación no centro 

educativo) 

7.4. Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

Profesorado de garda nas entradas: 

o Educación Infantil: 2 mestres/as (filas alumnado transportado) e 1 

mestre/a (porta entrada infantil) 

o 1º- 2º de Educación Primaria: 1 mestre 

o Portalón verde: 1 mestre/a 

o 3º a 6º de Educación Primaria: 

- Porta principal: 1 mestre/a e o conserxe 

- Corredor de 3º-4º: 2 mestres/as 

- Corredor de 5º-6º: 2 mestres/as 

 

Profesorado de garda nas saídas ás 14:35h: 

O profesorado encargado de entregar ao alumnado será o que impartiu a 

última sesión nos grupos.  

Profesorado/colaboradores de garda nas saídas ás 16:00 h: 

2 mestres/as de garda, 1 encargada de comedor e 8 nais. 



8. MEDIDAS EN RELACIÓN CON FAMILIAS E ANPA 

 

 

8.1. Madrugadores/as ou actividades previas ao comezo da xornada. 

O alumnado participante con “almorzos na escola” este curso terán dúas 

zonas: 

 Aula “almorzos” (entrada polo patio cuberto), onde estará o alumnado de 

infantil. 

 Aula “casiña” (casa do conserxe), onde estará o alumnado de primaria.  

Entrarán acompañados dun único familiar pola cancela negra e antes das 

9:00h (a esa hora pecharase a cancela, polo que terán que agardar ao horario 

establecido para as entradas no centro) 

 

8.2. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores 

ao servizo de comedor. 

O ANPA está a traballar na xestión de actividades extraescolares. Elaborarán 

un protocolo de actividades extraescolares que se integrará como anexo neste 

protocolo.  

 

8.3. Determinación para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar. 

 

 Xuntanzas ANPA: 

As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos 

evitando en todo caso as xuntanzas que supoñan un número elevado de 

persoas.  

En ningún caso, os usuarios da aula da ANPA poderán acceder ao edificio 

durante a xornada escolar.  

 

 



 Consello Escolar: 

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades (sempre dependiendo 

da situación epidemiolóxica no que nos atopemos nas datas de realización do 

mesmo). Preferentemente serán a través da plataforma de videoconferencias 

facilitada pola Consellería ou presenciais, podendo levarse a cabo nun espazo 

que garanta a distancia de seguridade entre os seus membros e teña unha 

ventilación suficiente. 

 

8.4. Previsión de realización de titorías e comunicación coas familias. 

O horario das titorías será o luns de 17:30 a 18:30 horas (como de costume) e 

para solicitalas empregaranse os seguintes medios: chamada telefónica ao 

centro educativo, axenda do alumno/a, abalar móvil ou correo electrónico do/a 

titor/a.  

Serán preferentemente telemáticas. No caso excepcional de ser titorías 

presenciais, deberán cumplir os seguintes requisitos: 

- Terá lugar na titoría do alumno/a. 

- Hixiene de mans antes de entrar na aula.  

- Separación garantindo a distancia de seguridade 

- Evitarase, na medida do posible, a manipulación conxunta de 

documentos en formato papel.  

As reunións de inicio de curso están recollidas no plan de acollida.  Se as 

condición sanitarias do momento o permiten, farase por niveis e so poderá 

asistir unha persoa por familia para garantir o distanciamento social. Levaranse 

a cabo as medidas hixiénicas. 

 

8.5. Normas para a realización de eventos 

Realizaranse actividades co alumnado sempre respectando os grupos de 

convivencia estable, o establecido no protocolo e dependendo da situación 

epidemiolóxica na que se atope no momento da celebración dos eventos. 



As actividades extraescolares e complementarias organizadas polo centro 

seguirán o establecido no anexo VI  no protocolo de adaptación ao contexto da 

covid para o curso 21-22. 

9. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

 

9.1. Medidas 

 

O transporte escolar realizará a súa parada na mesma dársena que en cursos 

pasados: 

 

Entrada ao centro  

 Entrada pola cancela negra. Apertura da mesma ás 09:27h. 

 Alumnado de Infantil: fará fila co profesorado de garda. 

 Alumnado de 1º-2º de Primaria: Colocaranse en filas por curso ao longo 

do patio (sinalizado) mantendo a distancia de seguridade entre 

alumnos/as. 

 Alumnado de 3º a 6º de Primaria: entrada pola porta do patio cuberto, 

atravesando o corredor de 1º e 2º.  

 

 

Saída do centro do alumnado transportado 

 Saída pola cancela negra. Apertura da mesma ás 15:50h. 

 Entrada dos coidadores/as dos autobuses. Chegada gradual do 

alumnado na seguinte orde: 1º e 2º,3º e 4º,5º e 6º e Infantil.  

 

 Alumnado non transportado:  

 

 Educación infantil: Serán recollidos polo patio de infantil por un 

único familiar ás 15:50h.  



 Educación Primaria: Sairán pola cancela negra despois de que 

toque o timbre e o alumnado transportado esté subido ao 

autobús.  

 

 

10. MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

 

 

10.1. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do 

alumnado. 

 

O comedor do Ceip José María Lage é un comedor de xestión directa de tipo 

C, cun número de comensais diarios de ata 250 alumnos/as. Para garantir as 

medidas de seguridade é necesario establecer dúas quendas para a comida. 

 

QUENDA HORARIO ALUMNADO Nº DE COMENSAIS 

1º 14:15 /15:00 Infantil 

1º,2º,3º,4º 

116 

2º 15:10 / 15:40 5º, 6º 40 

 

 Na primeria quenda, o alumnado de Infantil será o primeiro en entrar no 

comedor, flexibilizando a última hora lectiva. Incorporaranse na seguinte 

orde gradualmente: 1º, 2º, 3º e 4º. 

 Na segunda quenda, entrarán 5º e 6º.  

 Será obrigatorio o uso de máscara excepto no momento específico da 

alimentación incluíndo o tempo de agarda  ata o inicio do servizo.  

 As mesas conforman grupos estables de convivencia tanto en infantil 

como en primaria. Asignaranse postos fixos e garantirase a 



estanqueidade entre eles. Os grupos separaranse entre si de forma 

xenérica por 1,5 metros. 

 O persoal utilizará en todo momento a máscara de protección. Deberá 

realizar o cuestionario de Autoavaliación COVID-19 antes da 

incorporación á súa quenda de traballo. 

 Antes e despois de acceder ao comedor, o alumnado, mantendo o grupo 

de convivencia estable, deberá ir ao baño que lle corresponda para 

realizar a hixiene de mans. Utilizarán xabón e papel para secar as mans 

nos aseos, así como dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada e á 

saída dos comedores. 

 Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así 

como un estoxo específico para gardala. 

 Queda eliminada a opción de cepillado de dentes, adiada á chegada ao 

fogar ou residencia. 

 Ventilación do comedor tras cada turno de 15 minutos. 

 No caso de detección de síntomas compatibles coa COVID-19 nun 

usuario durante o servizo de comedor, informarase á dirección do centro 

e contactarase coa familia que deberá presentarse no servizo o antes 

posible. Illarase ao menor na aula destinada a tal fin.  

 

10.2. Persoal colaborador. 

O número de colaboradores/as correspondentes en función da categoría do 

comedor é de 9 en total.  

10.3. Persoal de cociña. 

O comedor conta cun cociñeiro e de 2 axudantes de cociña.  

O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, 

electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos 

menús.  

 

 



11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DOUTROS ESPAZOS 

 

 

11.1. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas… 

Aulas abertas: 

Seguirán as mesmas normas aplicadas ao resto das aulas en materia de 

prevención, hixiene e ventilación.   

Espazos comúns (sala de mestres, aula de material e conserxería) 

 A sala de mestres terá un aforo de 14 persoas. Desinfectaranse as mans antes 

de usar a fotocopiadora, ordenador e máquina do café. Hixienizarase o lugar 

que se ocupe en cada cambio de mestres/as. 

En conserxería, será o conserxe o encargado de facer as fotocopias. No caso 

de que esté realizando outra función, desinfectaranse as mans antes de ser 

usada.  

Na aula de material limitarase o espazo a unha persoa. 

 

11.2. Educación física 

No referente aos espazos as actividades poderán realizarse no patio, pavillón 

e/ou ximnasio. No que á súa limpeza se refire, terase especial atención con 

estos dous últimos, dado que constitúen zonas de uso común. Procederase a 

súa ventilación durante 15 minutos logo de cada sesión, por seren espazos aos 

que  se lle presta asistencia a diferentes alumnos/as de xeito consecutivo.  

Os materiais que se empreguen serán desinfectados despois de cada uso. 

Cando o material sexa susceptible de ser compartido, lembraráselle ao 

alumnado a necesidade de hixiene de mans antes e despois do seu uso. 

O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de 

maneira individual, a máis de 2 metros. Coidarase especialmente do uso da 

máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida.  



Recomendarase o cambio da mascarilla despois da realización de actividade 

física. 

 

11.3. Cambio de aula 

Cumprirán as medidas de prevención, hixiene e ventilación establecidas no 

protocolo para a utilización das aulas abertas mencionadas no anterior punto 

2.2.  

 

11.4. Biblioteca 

A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu aforo (25 alumnos/as). Todas 

as mesas, cadeiras e sofás que están na sala poderán ser usadas, xa que foi 

retirado o mobiliario que non se pode utilizar. 

Os usuarios da mesma, no horario do recreo, deberán hixienizar as mans tanto 

ao entrar como ao saír (o dispensador de xel hidro alcohólico estará na 

entrada). Establecerase un horario de recreo para os grupos de convivencia 

estable.  

O préstamo de libros ou outro tipo de material realizarase de xeito habitual.   

Ao rematar, os usuarios/as hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

Aplicaranse as srestantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. 

11.5. Aseos 

Empregaranse os aseos máis próximos ás aulas (os aseos ao final dos 

corredores) Estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% (aseos 

de primaria 2 alumno/a por aseo) Estarán regulados por un semáforo (dentro 

da aula terán un círculo vermello coa identificación da aula e que colocarán no 

velcro na porta do baño). 

Aseos infantil: o persoal que os acompañe deberá portar as proteccións 

individuais axeitadas. Cada grupo estable utilizará os baños asignados.  



Aseos ximnasio: serán utilizados polo alumnado nas sesión de Educación 

Física ou psicomotricidade e nas sesión de Música. Tamén serán utilizados 

durante o recreo de 3º a 6º de primaria (só en caso de urxencia). 

 

12. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

 

12.1. Horarios e espazos 

Educación Infantil: 

 Horario: 12:20 a 12:50h 

 Zonas: división do patio en 4 zonas (dúas zonas no espazo do areeiro e 

dúas zonas no resto) 

 En días de chuvia: dúas zonas no patio cuberto e dúas zonas no 

ximnasio. 

1º-2º Primaria 

 Horario: 12:20 a 12:50h 

 Zonas: Patio cuberto e campo de fútbol herba. 

 No caso de chuvia, sairán ao patio cuberto e se dividirá en dúas zonas.  

3º a 6º Primaria: 

 Horario: 12:20 a 12:50h 

 Zonas:7 zonas 

 No caso de chuvia, o alumnado de 3º a 6º de Primaria quedarán nas 

súas respectivas aulas. 

 

12.2. Profesorado de vixilancia 

 Patio educación infantil:4 mestres/as 

 Patio 1º-2º:2 mestres/as 

 Patio 3º a 6º: 3 mestres/as. 

 



13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL E 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

13.1. Metodoloxía e uso de baños 

Educación Infantil 

Asamblea: ao inicio da xornada realizaranse actividades lúdicas, nas que se 

traballe a lembranza das normas de hixiene e concienciación do alumnado coa 

pandemia. 

En educación infantil restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico e priorizarase o 

uso de auga e xabón o u outros tipos de solución xabonosas. 

As actividades de mesa e o xogo por recantos organizaranse por subgrupos 

dentro do grupo de conviencia estable.  

Cada aula terá o seu propio lavabo e baño.  

Será importante ter una caixa ou funda para gardar a máscara. 

1º e 2º de Primaria 

Comezarase a xornada escolar incidindo e recordando as normas básicas de 

protección ante o COVID-19 (uso obrigatorio e axeitado da máscara, hixiene de 

mans, distanciamento entre persoas, ...) Logo continuarase a xornada de forma 

habitual, tendo en conta as normas e medidas establecidas. 

Nos baños situarase un semáforo á entrada dos mesmos, para que os alumnos 

saiban se está ocupados ou non. Desta forma se na porta do baño o semáforo 

está en vermello, significará que está ocupado e, polo tanto non se pode acudir 

nese momento. No caso de que estea en verde, indicará que o baño está libre 

e se pode pasar.  

Cando se vaia e se volva do baño realizarase un lavado de mans. 

 

 

 



13.2. Actividades e merenda 

Educación Infantil 

Cada alumno terá o seu material gardado en gabetas persoais co seu nome 

rotulado.  

As merendas realizaranse dentro das aulas nos mesmos subgrupos que as 

actividades. Cada alumno/a traerá o seu envase individual rotulado co nome e 

preparada de xeito que necesite a menor manipulación posible por parte do 

mestre/a.  

Educación Primaria 

Con carácter xeral e sempre que as circunstancias o permitan, as merendas 

realizaranse no patio exterior ao aire libre, mantendo as distancias entre os 

grupos- clase. 

 

14. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E 

TALLERES 

 

14.1. Emprego do equipamento 

Aula de informática e Obradoiro de Robótica 

Na aula de informática o traballo planificarase de xeito que a realización da 

práctica supoña a mínima manipulación por parte do alumnado (limitado ao 

teclado e rato) Despois de ser utilizados, deberán ser hixienizados para o 

seguinte grupo. 

Na aula de robótica, planificaranse a realización de tarefas que implique a 

mínima manipulación dos robots educativos. O material empregado deberá ser 

hixienizado despois de cada actividade. 

 

 

 



15. NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO NEE 

 

 

15.1. Medidas 

As mestras de PT e AL valorarán o emprego de pantallas cando na atención 

persoal e directa do alumnado non se respecte a distancia de seguridade. 

O material manipulado será desinfectado antes de ser gardado. Evitarase o uso 

de material que conteña pezas pequenas.  

O Departamento de Orientación colaborará co equipo COVID-19 na 

identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado 

precisa para a súa atención. 

Dentro do Departamento de Orientación, as reunións serán telemáticas 

mediante a plataforma de videoconferencias facilitada pola Consellería de 

Educación. 

No caso excepcional de reunións presenciais coas familias ou persoal externo 

ao centro, cumplirán as seguintes normas: 

 Solicitude de cita previa telefónica.  

 Como máximo, 2 persoas por familia.  

 Distancia de seguridade. 

 Hixiene de mans co xel hidro alcohólico á entrada e saída do 

departamento. 

 Non poderá coincidir coas entradas/saídas do alumnado, recreos ou 

intercambio de clases.  

 Despois da reunión, procederase á desinfección da mesa e da cadeira 

utilizadas. Realizarase tamén a ventilación do departamento.  

 

 

 Medidas e tarefas. Seguimento 

A determinar no mes de setembro e recollidas nas programacións. 

 



16. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

 

16.1. Medidas 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no 

cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas 

capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no 

alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio 

común do cumprimento das normas. Durante os primeiros días, todo o 

profesorado afianzarán co alumnado as rutinas básicas da prevención da 

COVID. 

Os elementos das aulas como ventás, estores, luces, proxectores, ordenador… 

serán únicamente utilizados polo mestre/a. 

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto 

por: panos desbotables, solución desinfectante e xel hidro alcohólico, 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. 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das 

súas mans e do material de uso docente, de ventilar a aula e cubrir a checklist, 

e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

 O profesorado deberá comunicar a algún membro do equipo COVID-19 

calquera síntoma compatible desta infección (da súa persoa ou do alumnado) 

para aplicar o protocolo de illamento á maior brevidade posible. 

Reunións do profesorado: realizaranse nos espazos axeitados para manter a 

distancia social estipulada, e dependendo dos participantes na reunión. 

Sala de mestres/as: O profesorado que non teña garda de patio poderá estar 

neste espazo, prestando especial atención á ventilación da mesma. 



É responsabilidade individual a desinfección dos elementos da mesma 

(ordenador, fotocopiadora e máquina do café). 

No caso de garda en horario lectivo, un mestre/a de garda, se é posible, deberá 

permanecer nela. 

 

16.2. Órganos colexiados 

 

 Claustro: As reunións do Claustro realizaranse nun espazo que cumpra 

as distancias de seguridade.  

 Consello Escolar: As reunións do Consello Escolar terán dúas 

modalidades (sempre dependiendo da situación epidemiolóxica no que 

nos atopemos nas datas de realización do mesmo). Preferentemente 

serán a través da plataforma de videoconferencias facilitada pola 

Consellería ou presenciais, podendo levarse a cabo nun espazo que 

garanta a distancia de seguridade entre os seus membros e teña unha 

ventilación suficiente. 

 

17. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

 

17.1. Formación en educación en saúde 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización para o fomento, 

comprensión e cumprimento das medidas de prevención e hixiene da 

comunidade educativa. 

Deseñaranse actividades en educación para a saúde de forma que se incluirán 

de maneira transversal. 

Dentro do plan de formación do profesorado, incluiranse cursos impartidos por 

profesionais sanitarios para proporcionar información suficiente sobre as 

medidas xerais de prevención e protección.  

 



17.2. Difusión das medidas de prevención e protección 

 

o Páxina web do centro 

o Abalarmóbil 

 

17.3. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas 

virtuais 

O equipo Tic´s será o encargado da xestión das aulas virtuais.  

A coordinadora EDIXGAL xestionará o programa para o alumnado de 5º e 6º 

de Primaria. 

Todo o profesorado do centro conta cunha formación básica para o emprego 

da aula virtual. Continuación coa formación a través dos cursos do CFR. 

A través do Plan de Formación do Profesorado (PFPP), o profesorado recibirá 

formación para a mellora dos contidos referentes ao emprego das ferramentas 

dixitais.  

 

17.4. Previsións derivadas do documento “Instrución de inicio de curso” 

 

O equipo directivo elaborará un Plan de Acollida que se publicará o antes 

posible para informar a todas a comunidade educativa sobre o inicio do curso 

escolar.  

 

17.5. Difusión do Plan 

Este plan será publicado na páxina web do centro educativo logo da súa 

aprobación.  

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II 
 

REXISTRO DE LIMPEZA DE ASEOS 

ZONA: _________________ 

LIMPEZA DE ASEOS REPOSICIÓN 

Data Hora Persoa Papel hixiénico Xabón Papel mans 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



ANEXO III 

 

 
 

REXISTRO DE VENTILACIÓN NAS AULAS 

Aula de__________________ 

APERTURA DE VENTÁS PECHE DE VENTÁS 

Data Hora Persoa Data Hora Persoa 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


