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1. DATOS DO CENTRO 

Código  Denominación 

15024941 CEIP Plurilingüe A Laxe 

 

Enderezo C.P. 

Rúa A Torre, Valón 15593 

Localidade Concello Provincia 

Doniños (San Román) Ferrol A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881930326 ceip.laxe@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceiplaxe 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

- EQUIPO COVID. 

Membro 1 Patricia Mª Cons Formoso Directora 639488303 

 

 

Tarefas asignadas 

• Ser unha canle de comunicación coa Consellería. 
• Formación á comunidade educativa sobre COVID-19 
• Elaborar o plan de adaptación e de continxencia do 

COVID-19. 
• Elaborar e controlar o rexistro e inventario do material do 

que dispón o centro. 
• Organizar a distribución do material, levar a súa 

contabilización e inventario separado. 
• Certificar os consumos e gastos producidos. 

Membro 2 Rocío Monterroso Dopico Coordinador e titora 

de Educación Infantil 

656533028 

 

Tarefas asignadas 

• Formación á comunidade educativa sobre COVID-19 
• Elaborar o plan de adaptación e de continxencia do 

COVID-19. 
• Elaborar e controlar o rexistro e inventario do material do 

que dispón o centro.  
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• Organizar a distribución do material, levar a súa 
contabilización e inventario separado. 
 

Membro 3 María Begoña Salido Yáñez Especialista de 

Lingua Estranxeira 

679569835 

 

Tarefas asignadas 

• Formación á comunidade educativa sobre COVID-19 
• Elaborar o plan de adaptación e de continxencia do 

COVID-19. 
• Elaborar e controlar o rexistro e inventario do material do 

que dispón o centro. 
• Organizar a distribución do material, levar a súa 

contabilización e inventario separado. 

 

- Centro de saúde de referencia 

Centro de saúde de Fontanela Maristany                              981 33 66 33 

Contacto: Pablo Cal Martinet.  

Como suplente: Romina Vázquez Golpe. 

 

- Espazo de illamento 

Aula de Relixión situada na planta baixa do centro. 

Elementos de protección: Solución hidro alcohólica, papeleira de pedal, panos 

desbotables, máscaras. 

- Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

4º de Educación Infantil 6 

5º de Educación Infantil 6 

6º de Educación Infantil 3 

1º de Educación Primaria 7 

2º de Educación Primaria 6 

3º de Educación Primaria 8 

4º de Educación Primaria 8 

5º de Educación Primaria 12 



PLAN DE ADAPTACIÓN 
 

5 
CEIP PLURILINGÜE A LAXE 

6º de Educación Primaria 6 

Total 62 

- Cadro de persoal do centro educativo 

Profesorado 10 

(2 itinerantes) 

Persoal non docente: 

Coidadora 

Conserxe 

Persoal de limpeza 

Persoal de comedor 

 

1 

1 

3 

2 

Total  17 

 

- Determinación dos grupos estables de convivencia 

ETAPA NIVEL GRUPO AULA Nº ALUMNADO Nº PROFESORADO 

Ed. 

infantil 

4º, 5º e 6º A Aula de 

infantil 

15 6 

Ed. 

primaria 

1º e 2º A Aula de 

1º e 2º 

13 7 

Ed. 

primaria 

3º e 4º A Aula de 

3º e 4º 

16 5 

Ed. 

primaria 

5º e 6º A Aula de 

5º e 6º 

18 3 

 

- Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

Os grupos estables estarán formados polo grupo de alumnos/as e os profesor titor e 

só rotará o profesorado especialista (lingua estranxeira, Educación Física, Música e 

Audición e Linguaxe), agás na aula de Educación Infantil. 

Tanto alumnado como profesorado realizará diariamente a autoenquisa de avaliación 

dos síntomas do COVID-19. 
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O profesorado empregará en todo o momento a máscara. 

Os membros deste grupo poden xogar e socializar entre si sen ter que manter a 

distancia interpersoal de forma estrita, evitando o contacto con outros grupos do 

centro, tanto nos recreos, cambios de clase como nas entradas e saídas. 

Cada alumno/a contará co seu propio material identificado co seu nome, evitando así 

que se poida compartir. No caso de que o material teña que ser compartido (robots, 

xoguetes en educación infantil…), estes serán desinfectados entre cada uso polo 

profesorado. 

Os sistemas de reprodución e demais ferramentas pedagóxicas serán manipuladas 

só polo profesorado, ademais das ventás, persianas, portas e interruptores que tamén 

serán manipulados polo conserxe. 

Ventilaranse frecuentemente as aulas e espazos de uso común durante polo menos 

5 minutos, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. 

As máscaras e panos desbotables serán depositados en papeleiras de pedal con tapa 

e cada aula contará cun dispensador de xel hidro alcohólico. 

Lavaranse as mans como mínimo 5 veces e sempre que sexa posible con auga e 

xabón. 

 

- Canle de comunicación 

Por teléfono: 881 93 03 26 

 

- Rexistro de ausencias 

As ausencias do persoal serán rexistradas pola Dirección. 

As ausencias do alumnado serán rexistradas polas titorías ( a efectos do 

protocolo para a prevención  e control do absentismo escolar e do número 

máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación 

das medidas Covid consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o 

xustificante do facultativo para a súa acreditación). 

O Equipo COVID manterá un rexistro das ausencia causadas pola incidencia 

Covid desglosada por persoal e alumnado por grupos. 
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- Comunicación de incidencias 

A comunicación de incidencias ás autoridades sanitarias e educativas será a través 

do teléfono e/ou correo electrónico, e a través da aplicación Educovid. 

 

3. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

Anexo 1. 

- Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 

cuestionario de avaliación 

Nestes espazos entre cada uso por diferente alumnado, os espazos e materiais 

empregados serán desinfectados, ao mesmo tempo que se ventilará a aula entre cada 

clase durante 10 minutos dado o cambio de alumnado.  

Manterase a distancia mínima de seguridade 1,5 metros e usarase a máscara no 

cambio de clase ao mesmo que na aula se non fose posible manter a distancia. 

Usarase o menor material posible de forma compartida, de forma que cada alumno/a 

use o seu propio material que xa está rotulado co seu nome na aula ordinaria. 

Cuestionario de avaliación das medidas segundo o Anexo IX presenta no Protocolo. 

 

CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas 

previstas en canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de 

alumnos/as e visitas ao centro, se adxunta a modo de plan de acción o seguinte 

cuestionario como guía de implantación. 

 

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: 

 
 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 
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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: 

 
 
 
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: 

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: 

Medidas Organizativas 
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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? 
   

 

 
 
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: 
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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: 

 

 
 
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? 
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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 

   

 

 
 
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 quince 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.)? 
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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: 

 

 
 
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: 

 

- Titorías coas familias 

As reunións de titoría realizaranse, sempre que sexa posible, usando o recurso non 

presencial mediante teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores 

e a reunión teña que ser presencial, esta será mediante cita previa en Secretaría ou 

aula propia do alumnado garantindo a distancia de seguridade e o emprego de 

máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

 

- Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

Por teléfono e/ou correo electrónico. 

Se teñen que acudir ao centro, con cita previa e recepcionados polo conserxe. 
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- Uso da máscara no centro 

Será de uso obrigado nas zonas comúns (corredores, baños, escaleiras), nas 

entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas ao comedor, na 

biblioteca. O profesorado e o alumnado maior de 6 anos tamén a usará na aula. 

As titoras poderán determinar un período mínimo de relaxación do uso da máscara 

preferiblemente nun espazo aberto ou pechado debidamente ventilado onde o 

alumnado poderá pasar uns minutos a unha distancia mínima de 1, 5 metros para 

respirar en liberdade. 

 

- Información e distribución do plan entre a comunidade educativa 

O plan é unha ferramenta de apoio que debe ser coñecida por toda a comunidade 

educativa polo que serán informados todos os compoñentes do seguinte xeito: 

Persoal docente e non docente: será enviado por correo electrónico ademais de 

dispoñer dunha copia na páxina web do centro. 

Alumnado: desde as titorías informarase do plan e das medidas que afectan ao 

alumnado como conxunto. 

Familias: a través da páxina web do centro. 

Concello: se lle enviará a través do correo electrónico. 

Inspección Educativa: enviarase a  través do correo electrónico. 

 

4. MEDIDAS DE LIMPEZA 

- Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de 

xeito frecuente 

Horario de mañá 

Conserxe: apertura de aulas, ventilación das aulas antes da chegada do alumnado e 

limpeza de pasamáns. 

Limpador/limpadora: limpeza/desinfección dos aseos tres veces ao día, ademais de 

pomos, pasamáns, teléfono e zonas de usos común empregadas habitualmente (sala 

de mestres). 

Horario de tarde 

Limpador/limpadora: limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común, 

limpeza e desinfección dos despachos e limpeza e desinfección da sala  do 

profesorado. 
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- Distribución horaria do persoal de limpeza 

Conserxe: de 9:00 a 15:00 horas. 

Limpador/a de mañá: de 10:00 a 14:00 horas. 

Limpador/a de tarde: de 16:00 a 20:00 horas 

 

- Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

Segundo o Protocolo de limpeza do Concello. 

 

- Cadro de control de limpeza dos aseos 

Segundo o Protocolo de limpeza do Concello. 

Estas follas de control serán recollidas e arquivadas polo conserxe do centro na 

conserxería. 
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CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

ASEO: 

DÍA HORA RESPONSABLE 
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- Modelo de checklist para anotar a ventilación das aulas 

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións  das 

aulas. A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será 

realizada polo conserxe. 

O resto da mañá esta labor será responsabilidade do profesorado de cada curso. 
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      CONTROL DE VENTILACIÓN DAS AULAS 

AULA: 

DÍA HORA RESPONSABLE 
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- Determinación dos espazos para a xestión dos residuos 

Os residuos orgánicos, papel e plástico serán depositados nas papeleiras 

correspondentes que existen dentro das aulas (reciclaxe). 

Os panos desbotables e máscaras serán depositadas nas papeleiras de pedal das 

aulas e da entrada do centro. 

 

5. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

- Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

INVENTARIO DO MATERIAL DE PROTECCIÓN DO CENTRO 

NOME DO MATERIAL NÚMERO 

Máscaras  300 

Panos desbotables 7 packs 

Dosificadores  20 

Xel desinfectante 8 garrafas 

Papeleiras de pedal 17 

Termómetro 1 

Alfombras desinfectantes 4 

Limpador desinfectante 11 

Bolsas de lixo 3 packs 

 

O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente 

será individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa. 

O aprovisionamento de máscaras para o alumnado será individual por parte das 

familias, habendo no centro unha dotación para aqueles casos de urxencia, extravío, 

rotura, etc.  

 

- Determinación do sistema de compras do material de protección 

A través do Equipo Covid co presuposto e compra en tenda ou envío ao centro. 

- Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

Distribución por aula e grupos estables e espazos comúns. 

O Conserxe repón os dosificadores de xel hidro alcohólico. 
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6. XESTIÓN DOS GROMOS 

- Medidas 

O alumnado, profesorado e demais persoal que teña síntomas compatible co COVID- 

19, que estea en illamento por ser diagnosticado co COVID-19 ou en corentena por 

ter contacto con algunha persoa diagnostica ou con síntomas do COVID- 19 non 

acudirá ao centro educativo. Se unha persoa (profesorado, alumnado ou demais 

persoal) presenta síntomas compatibles co COVID-19 durante a estancia no centro 

seguirase o seguinte protocolo de actuación:  

Levarase a un espazo separado de uso individual.  

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.  

Chamarase ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de 

referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar 

síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 

protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a 

súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro 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. 

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. 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que teña que estar illada unha parte 

do 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. 
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Se houbese que pechar un aula, nivel ou a totalidade do centro activaranse as 

medidas para levar a cabo o ensino a distancia. 

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. 

Para máis detalles ver o Plan de Continxencia. 

 

- Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa. 

A Directora ou, en substitución, demais membro do Equipo Covid. 

 

7. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DOS SUPOSTOS DE 

VULNERABILIDADE 

- Procedemento de solicitudes 

O/a traballador/a que desexe solicitar dita petición deberá cubrir o Anexo III do 

protocolo e entregalo na dirección do centro. 

 

8. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

- Entradas e saídas 

A deixada e recollida do alumnado só poderá ser realizada por un familiar. 

O alumnado de Educación Infantil entra pola porta da dereita na parte dianteira do 

centro e sae 10 minutos antes pola mesma porta. 

1º e 2º de Educación Primaria entra pola porta da esquerda na parte dianteira do 

centro e sae pola mesma porta. 

3º e 4º de Educación Primaria entra pola porta da aula de usos múltiples que dá á 

pista e sae pola porta da dereita da parte dianteira do centro. 

5º e 6º de Educación Primaria entra pola porta da aula de usos múltiples que dá á 

pista 5 minutos máis tarde que o grupo de 3º e 4º e sae pola porta da esquerda da 

parte dianteira do centro. 

O alumnado transportado entra pola porta do ximnasio. 

O alumnado de comedor entra pola porta do ximnasio. 

O profesorado entrega ao alumnado na porta do recinto. 
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- Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo. 

O alumnado de Educación Infantil entra pola porta da dereita na parte dianteira do 

centro e sae 10 minutos antes polo mesmo sitio. Só poderán serán recollidos por un 

familiar. 

1º e 2º de Educación Primaria entra pola porta da esquerda na parte dianteira do 

centro e sae pola mesma porta. 

3º e 4º de Educación Primaria entra pola porta da aula de usos múltiples que dá á 

pista e sae pola porta da dereita da parte dianteira do centro. 

5º e 6º de Educación Primaria entra pola porta da aula de usos múltiples que dá á 

pista 5 minutos máis tarde que o grupo de 3º e 4º e sae pola porta esquerda da parte 

dianteira do centro. 

O alumnado transportado entra pola porta do ximnasio. 

O alumnado de comedor entra pola porta do ximnasio. 

O profesorado entrega ao alumnado na porta do recinto. 

A circulación polos corredores e escaleiras será seguindo as frechas indicadoras do 

sentido de dirección, tendo en conta os paus divisores. 

 

- Cartelería e sinaléctica 

No centro existirán carteis informativos das medidas de seguridade nos corredores, 

baños e aulas. 

Sinaléctica nos corredores, entradas, saídas e escaleiras. 

 

- Determinación sobre a entrada e saída do alumnado transportado 

Este alumnado entra pola porta do ximnasio e sae pola porta correspondente á súa 

aula. 

 

- Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

O profesorado encargado será o propio titor/a de cada grupo, en total 4 profesores/as. 

 

9. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIA E ANPA 

- Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 

Na primeira semana de setembro, do 1 ao 4, farase a consulta entre as familias 

para determinar o número que precisa este servizo. 
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Queda pendente a resposta por parte do Concello de Ferrol respecto aos acordos 

alcanzados coa empresa adxudicataria do servizo, acordos que serán engadidos a 

este protocolo. 

Os nenos/as que acudan a o servizo de madrugadores poderán acceder de 8:00 a 

9:30. 

 

- Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao 

servizo de comedor. 

Durante o curso 2020/2021 non haberá actividades extraescolares ofertadas polo 

Concello ata o mes de xaneiro dependendo da evolución da situación sanitaria pola 

imposibilidade de garantir todas as medidas sanitarias contidas no protocolo. 

 

- Determinacións para as xuntanzas da ANPA e do Consello Escolar. 

As xuntanzas do Consello Escolar será mediante videoconferencia a través da 

plataforma da Xunta webex e cando o permita a situación sanitaria segundo a 

evolución do Covid levaranse a cabo na biblioteca coas condicións de hixiene e 

seguridade. 

Para as xuntanzas da ANPA estas serán realizadas de xeito telemático. 

 

- Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

Haberá unha primeira reunión presencial coas familias a principios de setembro para 

darlles toda a información, á que só pode acudir un membro da familia por alumno/a. 

As reunións posteriores serán preferentemente por videoconferencia a través da 

plataforma Zoom, por teléfono ou envío de circulares por Abalar.  

 

- Normas para a realización de eventos 

En canto as actuacións no propio centro poderán levarse a cabo sempre que as 

quedas respecten o aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre 

actos. 

As saídas didácticas poderanse levar a cabo respectando a normativa vixente no 

momento de realizalas, sobre todo en canto o aforo de museos e salas e as de 

transporte. Aconséllanse que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre. 
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10. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

- Medidas 

Os vehículos estarán fóra do recinto escolar, na parte dianteira do centro. 

O alumnado será recibido polo profesorado de garda de transporte na aula de usos 

múltiples. 

Ao remate da xornada escolar, á saída será acompañado polo mestre/a da última 

sesión coas medidas de distancia de seguridade e uso de máscara. 

 

11. MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

- Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 

Depende do número de alumnado e do Protocolo do Concello. 

Haberá unha mesa para o alumnado de Educación Infantil, 1º e 2º, 3º e 4º noutra 

mesa e 5º e 6º fóra, na aula de usos múltiples, preto da porta que une o comedor con 

esta aula. 

 

- Persoal colaborador 

O servizo de comedor contará con dous monitores durante o tempo do xantar. 

 

- Persoal de cociña 

O centro non posúe este persoal. 

 

12. MEDIDA ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

- Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas… 

As aulas a empregar serán as de inglés, música, informática, biblioteca, de usos 

múltiples, de Audición e Linguaxe. 

As medidas a levar a cabo nestes espazos son as seguintes: ventilación, desinfección 

dos materiais empregados, hixiene de mans e uso de máscara no momento 

destacado. 
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- Educación física 

      As clases de E.F realizaranse no patio cuberto e preferiblemente sen máscara sempre 

que a distancia de seguridade sexa de 2m. Os materiais serán de uso individual e 

desinfectaranse ao rematar a clase. 

 

- Cambio de aula 

Neste momento deberán usar a máscara polo espazo delimitado nos corredores, 

respectando a distancia de seguridade. 

 

- Biblioteca 

Cada titor/a fará unha selección dos libros que despois levará á aula para repartir 

entre o alumnado. 

O préstamo de libros levarase a cabo depositando os libros devoltos nun espazo 

aparte durante 24 horas. 

 

- Aseos 

O aseo da planta baixa enfronte da aula de Educación Infantil será empregado só 

polo alumnado desta etapa. 

Os aseos próximos á aula de usos múltiples serán empregados durante as sesións 

de Educación Física, os recreos e o tempo de comedor. 

Os aseos da planta superior serán empregados polo alumnado de Educación 

Primaria. 

 

13. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

- Horarios e espazos 

Existirán dúas quendas: por un lado Educación Infantil e 1º e 2º, e por outro lado o 

alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. 

A pista dividirase en dúas partes. 

Se o recreo non se pode levar a cabo no espazo exterior polas inclemencias 

atmosféricas, este terá lugar na propia aula de cada grupo. 
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- Profesorado de vixilancia 

O profesorado encargado de vixiar ao alumnado durante o recreo será o propio titor/a 

de cada grupo. 

 

14. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE 

PRIMARIA 

- Metodoloxía e uso de baños 

En Educación infantil a metodoloxía será o máis activa posible tendo en conta as 

circunstancias provocadas polo COVID- 19. O material será repartido de forma 

individual para cada alumno/a (lapis, goma, tesoiras, rotuladores, ceras, etc) ademais 

de materiais para traballar a lecto- escritura (letras), lóxica- matemática (tapóns con 

números, figuras xeométricas, obxectos para contar, etc.), a artística (plastilina, 

utensilios para xogar con ela, pincel…).  

O uso dos recunchos será de forma individualizada na propia mesa, estando cada 

alumno/ no seu sitio asignado co seu nome. Poderán escoller só un xoguete cada 

día, que despois será depositado nunha caixa para poder ser desinfectado pola titora. 

Realizaranse actividades en pequeno grupo ou de forma individual evitando estar de 

fronte. Cada alumno/a disporá dunha gabeta persoal para gardar os seus traballos 

identificadas todas, ao igual que o material, co seu nome. 

O baño enfronte á aula será empregado só polo alumnado desta etapa, evitando a 

aglomeración de nenos/as en cada turno. 

 

- Actividades e merenda 

A merenda en Educación Infantil terá lugar na aula na 3ª sesión, evitando o contacto 

entre eles, establecendo desta forma certa distancia. Se as condicións 

meteorolóxicas o permiten poderá ter lugar fóra. 

O alumnado de 1º e 2º merendará na aula 15 minutos antes do recreo. 

O xogo durante o recreo será libre, sen materiais manipulativos, empregando os 

patios dinámicos (mariolas e demais xogos pintados no chan). 
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15. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE 

LABORATORIOS E TALLERES 

O centro non dispón destes espazos. 

 

16. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE 

- Medidas 

A atención a este alumnado será na propia aula en grupo estable. 

A mestra de Pedagoxía Terapéutica entrará na aula, ao mesmo que a mestra de 

Audición e Linguaxe, agás en horas específicas de atención individualizada. 

 

- Medidas e tarefas. Seguimento 

Este alumnado usará o aseo máis preto á súa aula e dentro da aula levaranse a cabo 

as medidas establecidas neste Plan de Adaptación: uso de máscara por parte do 

profesorado e se non é posible manter a distancia de seguridade tamén por parte do 

alumnado, hixiene de mans de forma frecuente, uso de material de forma individual 

e desinfección de aquel material que só pode ser de uso común (robots, xiz..). 

Segundo a adaptación do alumnado a esta nova situación dentro do ámbito educativo 

levaranse as modificacións necesarias para que lles afecte de forma negativa o 

menos posible. 

Estableceranse estas medidas como rutinas para facilitar a súa compresión e que 

cheguen a ser hábitos. 

 

17. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

- Medidas 

As reunións terán lugar na biblioteca, mantendo a distancia de seguridade. O 

profesorado está formado por 10 mestras, dúas delas itinerantes e todas 

pertencemos a todos os departamentos. 

A sala de profesores será empregada por quendas. 
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- Órganos colexiados 

Debido ás características do centro, o número de profesorado é de 8, máximo de 9 

membros, número permitido nunha reunión sen medidas. 

 

18. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

- Formación en educación en saúde 

Utilizaranse diferentes recursos para traballar a educación en saúde dunha forma 

lúdica e motivadora. 

Lembraranse as normas de hixiene diariamente a través de rutinas. 

 

- Difusión das medidas de prevención e protección 

A información será transmitida a través da páxina web e mediante charlas. Se lle 

entregará a cada familia e persoal do centro un tríptico con toda a información. 

 

- Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

O/a encargada será a mestra que imparte EDIXGAL, ademais doutras dúas mestras: 

María Begoña Salido Yáñez e Rocío Monterroso Dopico. 

 

- Previsións derivadas do documento “Instruccións de inicio de curso” 

Tendo en conta as Instrucións do 30 de xullo de 2020 da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa  en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico  2020/2021 nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

da Educación Infantil, da Educación Primaria, da Educación Secundaria Obrigatoria 

e do Bacharelato, o centro conta cun Programa de Acollida para as dúas primeiras 

semanas de curso coa organización de actividades que informen das novas normas 

de organización e funcionamento do centro; actuacións de prevención, hixiene e 

protección; accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado 

para o ensino presencial ou a distancia de ser o caso; e a atención aos aspectos 

emocionais e sociais levando a cabo actividades grupais de acollida e cohesión. 

No Plan de continxencia recolleranse as medidas que se adoptarán no caso de que 

se suspenda a actividade lectiva presencial, empregando a páxina aula virtual para 
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garantir as aprendizaxes por parte do alumnado, prestando atención a ese alumnado 

con dificultade de acceso e conectividade. 

Establecerase un procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o 

equipo docente utilizando preferentemente os medios telemáticos. 

 

- Difusión do plan 

O Plan de adaptación á situación COVID-19 estará na páxina web do centro ademais 

de existir unha copia impresa no centro para poder ser consultada en calquera 

momento pola Comunidade Educativa. 
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ANEXO I 

PLANO DA PLANTA BAIXA 
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PRIMEIRA PLANTA 

 

 


