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1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

 1. CEIP Francisco López Estrada. Rúa do Escolar s/n. 15337 O Barqueiro-Mañón. A 
Coruña Tlf.: 981414127   ceip.lopez.estrada@edu.xunta.gal 

 2. Equipo COVID 19:

➢ M.ª Encarnación Soto Rivera (Directora)
           - Suplente: Raquel Vázquez Vaamonde (Profesora de PT) 

➢            Jesús Arranz Carreño (Titor de Ed. Primaria)
          - Suplente: Francisco Javier Fernández Pérez (Profesor de EF) ¡

Funcións:

• Elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021”
de conformidade co modelo que se xunta como Anexo V ao protocolo no 
que se determinan as concrecións de medidas para o centro educativo 
individualizado. 

• Ser unha canle de comunicación coa Comunidade educativa e coa 
Consellería.

• Comunicación co centro de saúde de Mañón para informar de calquera 
incidencia no centro ou preguntar calquera dúbida.

• Organizar a distribución do material de protección, levar a súa 
contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos 
producidos

• Contactar coa familia do alumnado que no centro presenten síntomas 
compatibles con COVID-19

• Dispoñer dun listado de todo o alumnado e do persoal do centro (por aula e 
co profesor/a asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma) 
no que figure a identificación persoal, números de teléfono de contacto e o 
enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades sanitarias.

• Informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas 
de prevención, de protección que se deben empregar e as instruccións para
o correcto manexo.

 3. Centro de saúde de referencia:

Centro de saúde de Mañón  981424227
Profesional de referencia: José Carlos García Vilamea

 4. Espazo de illamento COVID

Este espazo é a aula situada ao fondo do 2º andar, parte dereita. Dispón de amplas 
ventás para facilitar a ventilación e de elementos de protección (máscaras, xel 
hidroalcohólico, papeleira de pedal)
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 5. Cadro de alumnado:

CLASE N º  DE ALUMNOS/AS

INFANTIL 3, 4, 5 ANOS 16

1º,2º,3º DE PRIMARIA 14

4º, 5º, 6º DE PRIMARIA 15

                       TOTAL: 45

 6. Cadro de persoal:

Persoal docente 5 profesores con horario completo no centro
1 profesora de relixión itinerante con base 
noutro centro
1 orientador itinerante adscrito a outro centro

Cociñeiro 1

Conserxe (Concello) 1

Persoal de limpeza (Concello) 1

 7. Determinación dos grupos estables de convivencia

Neste centro serán  grupos estables de convivencia:
- Educación Infantil
- 1ª unidade de Primaria (1º2º3º)
- 2ª unidade de Primaria (4º5º6º)
Cada grupo terá un espazo diferenciado de recreo. No comedor, os alumnos/as de Primaria 
estarán dispostos individualmente mantendo a distancia de seguridade. O alumnado de  Infantil 
disporá doutro espazo separado do de Primaria, mantendo sempre a distancia de seguridad 
aconsellada.

Aula N.º de alumnado
asignado

Titor/a Outro profesorado

Ed. Infantil 3, 4, 5 anos 16 Encarna Soto  Rivera

Especialista música
Especialista relixión
Especialista inglés
Especialista PT
Especialista EF

Aula N.º de alumnado
asignado

Titor/a Outro profesorado

1º, 2º, 3º Ed. Primaria 14 Luisa Parapar Infante Especialista música
Especialista relixión
Especialista PT
Especialista EF
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Aula N.º de alumnado
asignado

Titor/a Outro profesorado

4º, 5º, 6º Ed. 
Primaria

15 Jesús Arranz Carreño Especialista relixión
Especialista inglés
Especialista PT
Especialista EF

 8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia

- Os grupos estables de convivencia empregarán a máscara para facer calquera    
desprazamento polo centro (ir aos baños, nos recreos, á entrada e saída do centro e do   
comedor…)
- DENTRO DA SÚA AULA ESTABLECEREMOS AS SEGUINTES MEDIDAS:

• En todas as aulas colocarase un dispensador de xel.
• En todas as aulas haberá líquido desinfectante e panos de papel.
• O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras

            protectoras ou outras medidas de seguridade é voluntario.
• Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto

           social, sobre todo no inicio do curso.
• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus

            compañeiros/as. Debe ter o seu propio material co nome nun estoxo.   
            Non se poderá usar material compartido sen previa desinfección.

• O alumnado de Ed. Infantil tamén terá o seu material individual asignado e  
organizado en bandexas co seu nome.

• O alumnado desinfectará as mans antes de entrar na aula e colocará a súa roupa
            e mochila na súa cadeira.

• Realizarase unha hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa polo menos á
  entrada e saída do centro educativo, antes e despois do patio, para comer e 
  sempre despois de ir ao aseo, e en todo caso un mínimo de cinco veces ao día.

• A distribución de mesas e cadeiras está especificada no modelo ANEXO II. O alumnado 
estará en pupitres sempre orientados nun mesmo sentido e establecerase como mínimo 
unha distancia de 1,5 m entre eles.

• No caso de ter que saír un/nha alumno/a ao encerado, desinfectarase o rotulador antes de 
cada uso (salvo que o/a alumno/a xa dispoña dun propio, que sairá co del/a). Sempre que 
se empregue material común, terá que ser desinfectado despois de cada uso.

• Cando o alumnado teña que saír da súa aula (ben sexa para o baño, para as  aulas 
específicas ou para o patio), farao sempre seguindo o percorrido marcado, as indicacións 
do mestre/a e respectando os horarios establecidos e a distancia de seguridade sinalada.

• Intentarase evitar ao máximo os desprazamentos dos/as alumnos/as pola aula, pero 
permitarase que se levanten de vez en cando e se estiren, aínda que intentando que non 
se movan do seu pupitre.

• Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro.
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 9. Canle de comunicación

- Vía telefónica:    - Chamadas  a un membro do equipo COVID
                             - Chamadas ao colexio: 981414127

- Correo electrónico: ceip.lopez.estrada@edu.xunta.es

Esta vía de comunicación empregarase para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de 
sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado, e para a 
comunicación das familias co equipo COVID para indicar incidencias e ausencias.

 10. Rexistro de ausencias

- Ausencia de alumnado: rexistro diario no libro de aula e rexistro semanal/mensual no XADE por 
parte do/a titor/a. Requírese, por parte das familias, a obrigatoriedade de informar do motivo da 
ausencia do/a alumno/a. De non ser así, o/a titor/a do grupo deberá chamar para informarse. Os 
membros do equipo COVID deberán recibir esta información ben por chamada telefónica, ben por 
correo electrónico ou ben por outros medios telemáticos.
- Ausencia de profesorado: rexistro diario por parte da dirección no libro de faltas do profesorado e
rexistro semanal/mensual no XADE . O profesorado terá que informar do motivo da súa ausencia 
á dirección do centro sempre e, en caso de ter síntomas compatibles co COVID, chamar ao centro
de saúde correspondente e seguir as súas indicacións.

 11. Comunicación de incidencias

O procedemento da comunicación de incidencias ás autoridades sanitarias será o seguinte:
- Avisar ao coordinador COVID ou a calquera membro do equipo COVID.

O coordinador COVID ou algún dos membros do equipo COVID terá que: 
- Chamar telefonicamente á familia do/a alumno/a afectado.
- Facilitar a información requerida por petición de Sanidade a través da canle informática 
habilitada específicamente para esta comunicación.

Será a familia do alumno/a a que deberá poñerse en contacto co seu centro de saúde no caso de 
aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID, tanto se tal sintomatoloxía se detecta  na casa
ou é comunicada desde o centro escolar. En caso de presentar síntomas de gravidade ou 
dificultade respiratoria chamarase ao 061
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2.- MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

 12. Situación dos pupitres nas aulas

A colocación das mesas do alumnado e profesorado nas distintas aulas está indicada nos planos 
do  ANEXO II
Para a súa ordenación tomarase en consideración o centro da cadeira  onde se sitúe ao alumnado
e gardarase, cando menos, 1,5 metros de distancia respecto dos centros das restantes cadeiras 
que a rodeen. 

 13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos

- Todos os grupos de Infantil e de Primaria teñen asignada unha aula ordinaria, como se detalla no
punto 7 deste plan. Ademais cada grupo de Primaria ten asignada unha aula para permitir facer 
desdobres nalgunhas asignaturas.
- As aulas de Música e Relixión son de uso compartido polos diferentes grupos, levándose a cabo 
a desinfección necesaria entre cambios de clases.
- Cada grupo estable de convivencia conta ademais cun aseo específico na primeira e segunda 
planta, no exterior e no pavillón.
- O grupo de Infantil ten o seu aseo propio tanto ao carón da súa aula ordinaria como no seu 
espazo de comedor. Non obstante no pavillón terá que facer uso dos aseos de Primaria, se fose 
necesario, levándose a cabo  a desinfección necesaria despois de cada sesión de grupos 
diferentes.

 14. Espazos de PT, AL, Departamento de Orientación

- Polas particularidades deste alumnado, recoméndase o uso da máscara sempre, tanto dentro 
como fóra da aula.
- En caso de non poder utilizalas, valorarase o emprego de pantallas, se non se pode respectar a 
distancia de seguridade.
- É importante realizar unha ventilación de 5 minutos entre cada sesión, así como unha 
desinfección dos elementos empregados.

 15. Titorías coas familias

          Evitaranse, na medida do posible, as reunións presenciais coas familias. Realizarase 
principalmente a comunicación  por correo electrónico ou por vía telefónica. En calquera caso, o/a 
titor/a e as familias intentarán respectar o horario que o/a docente dispoña para tal fin e pedirán 
cita previa para levar a cabo a reunión.
        Nos casos excepcionais onde a reunión virtual non sexa posible, farase na aula de titoría. O 
horario desta reunión non coincidirá nunca cos tempos de entrada e saída de alumnado do centro 
ou de baixada ou subida dos tempos de lecer para asegurar o máximo distanciamento social. 
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e usarán o xel hidroalcohólico para desinfectar as 
mans, pero preferentemente só acudirá un membro da familia. 
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 16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro

  A información coas familias será principalmente: 
-A través da páxina web do centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/) 
resaltando sempre a información máis destacada na páxina principal
- Por Abalarmóbil. Solicitarase a comezo de curso a todas as familias que baixen a aplicación para
facer as comunicacións.
- Coas familias que non poidan ter esta aplicación empregarase o correo electrónico ou a 
chamada telefónica como vía alternativa.

Con provedores: 
-Vía telefónica. 
-Por correo electrónico.

 Con visitantes:
- Vía telefónica ou por correo electrónico, pero sempre CON CITA PREVIA se a reunión ten que 
ser presencial.

Con persoal do concello: 
- Vía telefónica.
- Por correo electrónico.
- De forma presencial cando se requira de xeito necesario. Lembremos que o noso centro é un 
CEIP e, polo tanto, o seu mantemento depende do Concello, polo que as relacións con este 
persoal teñen que ser directas e fluídas para unha boa organización do centro.

 17. Uso da máscara no centro

- Os membros do equipo COVID velarán para que todo o profesorado e persoal non docente usen 
a máscara de forma continua no centro para, ademais de protexer, conseguir ser un modelo 
exemplificante para o alumnado.
- O uso da máscara será obrigatorio a partir de 6 anos de idade con independencia da distancia
interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.
- O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras 
durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa
distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara de 
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no 
comedor.
- A imposibilidade do uso de máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do 
alumno/a ou da persoa obrigada.
- Para o alumnado de Ed. Infantil é altamente recomendable e usarase sempre que sexa 
posible, sobre todo na circulación dos espazos comúns, nas entradas e saídas ao centro e ao 
comedor escolar, nos recreos e nos recantos.
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 18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

       Este plan de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de 
Galicia para o vindeiro curso 2020-2021 publicarase na páxina web do centro 
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/) . 
       Na primeira quincena de setembro faranse reunións co profesorado para informalos e facer 
fincapé nos puntos máis destacados do que vai ser o seu traballo diario e que poidan achegar 
suxestións e modificacións ao plan. Trátase dun documento dinámico onde as casuísticas do día a
día farannos facer modificacións a dito plan para intentar mellorar as medidas de prevención, 
hixiene e promoción da saúde fronte ao COVID-19. 
       Nos meses de setembro/outubro, os membros do equipo COVID terán tamén unha reunión co
persoal non docente do centro para comunicarlle directamente este plan, resaltando os puntos 
máis destacados para eles. 
      As familias, como especificamos anteriormente, terán acceso ao plan a través da páxina web 
do centro. A través do Consello Escolar informarase á ANPA e ao representante do Concello da 
publicación de dito plan na páxina web do centro. 

3.- MEDIDAS DE LIMPEZA

 19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de   
xeito frecuente

- A conserxe realizará a ventilación das aulas e espazos comúns antes da chegada do alumnado 
- A ventilación do pavillón será realizada por un operario do Concello que tamén levará a cabo as 
tarefas de limpeza e desinfección do mesmo.

- En horario lectivo
• Limpeza e desinfección dos aseos dúas veces ao día, insistindo nas billas, pomos das portas, 
cisternas, dispensador de xabón e panos desbotables. 
• Limpeza e desinfección nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes 
como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos.... 

- Fóra do horario lectivo
• Limpeza unha vez ao día de todas as aulas e zonas de uso común. Terase especial atención a 
superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, 
chans, teléfonos e outros elementos de similares características así como de billas, elementos 
cisternas e outros dos aseos. 
• Limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar 
calquera contacto accidental. 

     No ANEXO III adxúntanse horarios de limpeza e desinfección tanto do edificio principal como 
do pavillón a realizar por persoal de limpeza dependente do Concello.
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 20. Distribución horaria do persoal de limpeza
No noso cole dispoñemos dunha persoa que fai as tarefas de conserxe e de limpeza, polo que 

permanece no centro durante todo o horario lectivo. A distribución horaria das tarefas de limpeza 
están reflexadas no ANEXO III

A limpeza dos dous espazos de comedor é realizada por outra empregada do concello que se 
incorpora ao centro so para realizar esa tarefa en horario de 15:00 a 15:45

Para a limpeza, desinfección e ventilación do pavillón dispoñemos doutro empregado municipal 
que desenvolverá tales tarefas segundo o horario do ANEXO III

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

O persoal de limpeza empregará o material e proteccións axeitadas para estas tarefas. O uso 
de luvas será obrigatorio no momento de usar substancias abrasivas para a pel.

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No 
uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.

 22. Cadro de control de limpeza de aseos

O persoal de limpeza contará cun modelo de control de limpeza no que quedará rexistrado as 
horas ás que se limpou cada aseo e a sinatura da persoa que o realizou (cada baño ten que 
desinfectarse como mínimo dúas veces durante o horario lectivo)
Ver modelo de control para limpeza de aseos. ANEXO IV

 23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas

- En todas as aulas do centro haberá un modelo para apuntar as ventilacións das aulas. A 
primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada pola 
conserxe do centro.

- O resto da mañá terá que ser o profesorado do grupo o que, antes de cada cambio de clase, 
abra as ventás durante 5 minutos e tamén as deixará abertas durante os recreos e ao finalizar a 
xornada. Todo isto será reflectido no modelo de checklist.

- Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas 
o maior tempo posible

 Ver modelo de control para ventilación de aulas. ANEXO V

 24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

- Todas as aulas disporán de papeleiras con bolsa, tapa e accionadas con pedal.
- Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o 

secado de mans sexan refugados nestas papeleiras.
- Ante o aviso de alumno/a ou traballador do centro que presente síntomas mentres se atope no

centro educativo, será preciso illar o contedor empregado. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 
colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche. A continuación, tirarémola no exterior, no 
contedor de lixo. Neste caso a papeleira e toda a aula será desinfectada de forma inmediata, así 
como a aula empregada para o illamento, despois de que o alumno/a ou traballador/a que 
presentou síntomas teña abandonado o centro educativo.
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4.- MATERIAL DE PROTECCIÓN

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

- Corresponde ao equipo COVID organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e 
inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos

 26. Determinación do sistema de compras do material de protección

- Para realizar as compras do material de protección e desinfeccióncontouse  co proveedor 
habitual do cole e da zona
- O número de papeleiras e de dispensadores comprados (tanto de parede como de mesa) foron 
contabilizados para poñer un en cada aula (tanto ordinaria como específica) e en cada espazo 
común, como nos recomenda e esixe o protocolo de adaptación ao contexto COVID-19 nos 
colexios.
- En canto ao aprovisionamento de máscaras para todo o persoal  o centro disporá sempre dunha 
certa cantidade para usalas en caso de que sexa necesario, e estarán situadas nun armario de 
dirección. Ata agora, a Consellería dotou ao centro con 12 lotes de 5 máscaras e 2 lotes infantís
- Cada aula dotarase de panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o 
seu uso individual.
- Todos os dispensadores de parede e de mesa terán xel hidroalcohólico e a conserxe será a 
encargada de enchelos antes de estaren baleiros.

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

- En cada aula ou espazo do centro ( sala de profesorado, despachos, ximnasio, sala de 
illlamento, comedor...) haberá un dispensador de xel de parede á entrada ou un dispensador de 
mesa.
- Ademais, en cada espazo dos citados anteriormente, colocarase unha papeleira con tapa e 
accionada con pedal.
- En dirección haberá varias caixas de máscaras dispoñibles para repoñer en caso de rotura ou 
deterioro.

Almacenamento Reposición Entrega

Xel hidroalcohólico Almacén 2 Dispensadores de 
parede e portátiles: 
conserxe

Cando sexa necesario

Xabón líquido Almacén 2 Persoal de limpeza Cando sexa necesario

Panos desbotables Almacén 2 Conserxe Cando sexa necesario

Líquido desinfectante Almacén de limpeza Persoal de limpeza Cando sexa necesario

Máscaras desbotables Armario dirección Equipo COVID-19 Cando sexa necesario

Pantallas Armario dirección Equipo COVID-19 Cando sexa necesario

Luvas Armario dirección Equipo COVID-19 Cando sexa necesario

Batas desbotables Armario dirección Equipo COVID-19 Cando sexa necesario
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5.- XESTIÓN DOS ABROCHOS

 28. Medidas

-Sintomatoloxía:
• Febre maior de 37,5º
• Tose seca
• Dificultade respiratoria
• Fatiga severa (cansanzo)
• Dor muscular
• Falta de olfacto
• Falta de gusto
• Diarrea

- Non asistirán ao centro aqueles/as estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 
diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con 
algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as 
persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.

- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o 
persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o 
resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á 
persoa coordinadora COVID do centro.

- Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das indicadas 
anteriormente) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e 
inmediatamente darán coñecemento ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase 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 a 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 que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao 
centro e a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e 
con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para a xustificación da ausencia, non será 
necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as 
legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do 
protocolo de prevención de absentismo escolar.
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- Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV- 2 nun alumno/a, 
durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo:

• Levarase á aula de illamento que se atopa no 2º andar. Este espazo contará con 
ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

• Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que 
quede ao seu coidado, mestre de garda que permanecerá na aula de illamento ata que un 
familiar acuda a recoller ao alumno/a) 

• Contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á 
maior brevidade.

• En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061
• A familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a 

consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. 
• Avisarase á conserxe para desinfectar pupitre, cadeira e material didáctico do alumno/a da 

súa aula

- Se é un/nha traballador/a do centro o/a que inicia os síntomas compatibles coa infección por 
COVID19, este/a debe abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica 
no seu MAP. No caso de que sexa un docente o que presente síntomas, será o mestre de garda o 
que ocupe o seu lugar co grupo de alumnos/as.

- A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta  telefónica co seu
pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude  dunha proba diagnóstica.

 29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria 
educativa

- A directora do centro será a responsable de realizar as comunicacións das incidencias á 
autoridade sanitaria pero, en caso da súa ausencia, poderán ser:

• Outro membro do Equipo COVID
• Os suplentes no Equipo COVID
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6.- XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 
VULNERABILIDADE

  30. Procedemento de solicitudes
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 

traballadores vulnerables para COVID-19 (persoas con enfermidade cardiovascular, hipertensión, 
enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en 
fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida (IMC>40), 
embarazo e maiores de 60 anos) 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 coronarios 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.

 As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais serán asumidas polo
persoal sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional nas xefaturas territoriais.

 Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe 
aplicarse o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos 
laborais fronte á exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade tendo en 
conta que con carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1. 
En consecuencia o persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo 
ata que se determine, se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que non 
poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas neste protocolo ou
ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade temporal. 

Se a pesar desta circunstancia algún/algunha empregado/a público considera necesaria 
a avaliación da súa saúde en relación a COVID-19, actuarase como a continuación se indica:

• A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir
a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que 
exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable 
e susceptible de ser considerado persoal sensible (ANEXO III: “Modelo de solicitude para a
determinación de persoal especialmente sensible”)

• A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, o ANEXO IV: “Modelo de 
certificación de condicións de seguridade do centro educativo”,  no que se indiquen as 
tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de 
protección existentes. 

• A Dirección do centro emitirá cada día as solicitudes e os informes emitidos á Inspección 
Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación da Coruña 

• A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo 
electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte 
procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal 
como sensible. Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos 
existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe. Resulta 
obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo servizo 
sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles; no caso contrario, entenderase que desiste 
da súa petición. 

• Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de 
acudir presencialmente ao centro 
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7.- MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
 31. Entradas e saídas

ENTRADA
Ás 9:50 abriremos as dúas cancelas da entrada principal ao centro.
O alumnado accederá ao centro do seguinte xeito:

• O alumnado de Ed. Infantil con horario de adaptación seguirá as instruccións 
dadas pola titora ás familias antes do inicio de curso

• O alumnado de Ed. Infantil pode entrar acompañado por unha soa persoa ata 
a súa zona de espera. Accederá ao recinto escolar pola cancela principal.

• O alumnado de 1º, 2º e 3º terá un lugar asignado na zona cuberta da entrada, 
debidamente sinalizado, no que deberá esperar en ringleiras e mantendo a 
distancia de seguridade ata o momento da entrada. Accederá ao recinto escolar 
pola cancela principal

• O alumnado de 4º, 5º e 6º terá un lugar asignado na zona cuberta da entrada, 
debidamente sinalizado, no que deberá esperar en ringleiras e mantendo a 
distancia de seguridade ata o momento da entrada. Accederá ao recinto escolar 
pola cancela principal grande(dereita)

• O alumnado usuario do transporte escolar será acompañado pola empregada 
da empresa ata as cancelas correspondentes segundo o curso. O alumnado de 
Primaria dirixirase á súa zona de espera mantendo a distancia de seguridade. O 
alumnado de Ed. Infantil usuario de transporte será recollido polo mestre de 
garda na súa correspondente cancela de entrada. Este mestre de garda 
permanecerá na zona de espera ata o momento da entrada.

• Ás 10:00 cada grupo entrará no centro detrás do seu titor/a  cun intervalo de 
tempo suficiente para que non haxa aglomeracións nas escaleiras. O titor/a 
(axudado pola conserxe) será o encargado de asegurarse de que os alumnos/as 
limpen os pés na alfombra da entrada e  boten xel hidroalcohólico nas mans 
antes de subir as escaleiras e entrar na aula.O alumnado de Ed. Infantil será 
acompañado ata a aula pola mestra de PT donde se lles botará o xel 
directamente nas mans e se agardará uns segundos para asegurarse de que foi 
absorbido.

PLANO 
CIRCULACIÓN 
DE ENTRADA E ZONAS 
DE ESPERA
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SAÍDA

O alumnado sairá pola cancela principal gradualmente, atendendo ao seguinte horario:
• O alumnado de Ed. Infantil será recollido por un proxenitor ou persoa autorizada

na zona de espera ás 16:20 h
• O alumnado de 1º, 2º e 3º de Primaria sairá ás 16:25 h acompañado polo 

mestre/a da última sesión ata a cancela principal donde será recollido pola súa 
familia ou autorizados/as.

• O alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria sairá ás 16:30 h acompañado polo 
mestre/a da última sesión ata a cancela principal donde será recollido pola súa 
familia ou autorizados/as.

• O alumnado usuario de transporte escolar sairá, logo dos anteriores grupos, 
acompañado pola directora ou mestre de garda ata a cancela principal e será 
recollido nesta pola empregada da empresa de transporte.

É de vital importancia axilizar as saídas. Unha vez entregado o alumno/a o adulto 
responsable deberá abandonar o recinto escolar o máis axiña posible.
Tamén é aconsellable non formar agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar.

O profesorado a quen corresponde a última hora lectiva previa á saída velará porque o 
material quede recollido polo alumnado; e o alumnado preparado para saír 
ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido.

Tanto nas entradas como nas saídas os familiares deberán acceder ao recinto escolar 
con máscara, ao igual que todo o alumnado de Primaria. Para o alumnado de Ed. Infantil
é  recomendable.

 32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo

As portas de entrada e saída aparecen recollidas no punto anterior. 
 Nos corredores estableceranse os sentidos de dirección en ambas marxes do corredor, 

de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual, respectando a 
distancia de seguridade. Sinalizarase mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto no
chan como nos paramentos. 

 33. Cartelería e sinaléctica

- A cartelería nos corredores marcará sentidos de entrada e saída diferentes en ambas 
marxes do corredor, de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual, 
respectando a distancia de seguridade (unhas frechas serán vermellas e outras azuis). Esta 
cartelería ou dispositivos visuais estarán tanto no chan como na parede.

- Ademais, en distintos puntos do centro, colocaranse carteis que inviten ao alumnado e 
a todo o persoal do centro a colocar correctamente as máscaras, a lavar as mans 
frecuentemente e, en definitiva, a lembrar que debemos cumprir as normas se queremos 
protexernos nós e protexer aos que nos rodean da COVID-19. Estes carteis estarán en cada 
aula, nos corredores, na sala de profesorado, …

- Nos primeiros días de curso traballaranse estes apartados dende as titorías para a súa 
correcta interpretación.

C.E.I.P. FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA
Rúa do Escolar  s/n  - Tlfno. E Fax : 981414127

15337  O Barqueiro  -  Mañón
Correo electrónico: ceip.lopez.estrada@edu.xunta.es



 34. Determinación sobre a entrada e saída de alumnado transportado
Ver punto 31

 35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia

Entrada:

• 1 profesor/a na entrada do recinto escolar
• 1 profesor de garda que acompañará ao alumnado usuario de transporte e 

permanecerá na zona de espera ata a entrada ao centro

Recreo:
• 1 profesor no patio traseiro de Ed. Infantil
• 1 profesor no patio dianteiro de Primaria

Saída:

• Cada mestre/a da última sesión lectiva acompañará ao seu grupo de clase ata a 
cancela principal

• o alumnado usuario de transporte será acompañado pola directora ou polo 
mestre/a de garda ata a cancela principal, logo de que saian os restantes grupos 
segundo o horario indicado no punto 31

8.- MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS

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

Non existe Plan de madrugadores/as ou actividades previas organizadas pola ANPA e/ou
Concello

 37. Actividades extraescolares fóra da xornada lectiva 
 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto 
escolar é competencia do Concello e da ANPA. Este curso académico fixeron solicitude das 
instalacións:

• O Concello: Uso do pavillón para actividades deportivas
• A ANPA: Uso do pavillón e/ou aulas do centro para posibles actividades ao longo 

do curso dependendo da situación do COVID-19
As dúas solicitudes son tramitadas á Inspección logo da información ao Consello 

Escolar.
No caso da autorización do uso das instalacións por parte da Xefatura Territorial de A 

Coruña, cada entidade organizadora (ANPA, Concello) terá que presentar un protocolo a seguir en
cada unha das actividades no que se determinarán as medidas de prevención e protección fronte 
ao COVID-19 e especificando con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou 
xestoras. Este protocolo integrarase, no seu momento, como anexo a este “Plan de adaptación a 
situación COVID-19 no curso 2020-2021”
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 38. Determinación para as xuntanzas da ANPA e o Consello escolar

As reunións do Consello Escolar levaranse a cabo segundo a situación epidemiolóxica 
nese momento. Deste xeito, se a evolución da pandemia o permite, as reunións serán presenciais.
Neste caso, as reunións levaríanse a cabo na sala de mestres, garantindo a distancia de 
seguridade entre todos os membros e unha correcta ventilación do espazo. A sala de mestres 
conta con dispensador de xel (para a desinfección das mans de todos os membros tanto a entrada
como a saída) e mamparas de separación na mesa de reunións. Se, pola contra, a situación 
sanitaria non o permite, as reunións terán lugar de forma telemática a través da canle que oferte a 
Consellería. 

Polo que respecta ás xuntanzas da ANPA, xeralmente teñen lugar en locais alleos ao 
centro. É recomendable que se fagan por medios telemáticos evitando, en todo caso, as 
xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. No caso de realizarse algunha xuntanza 
presencial nalgún espazo do centro, unha vez rematada, deberán realizar unha limpeza e 
desinfección do espazo empregado.

 39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Como xa se especificou no punto 15 deste plan, evitaranse, na medida do posible, as 
reunións presenciais coas familias. Realizarase principalmente a comunicación  por correo 
electrónico ou por vía telefónica. En calquera caso, o/a titor/a e as familias intentarán respectar o 
horario que o/a docente dispoña para tal fin e pedirán cita previa para levar a cabo a reunión.

 Nos casos excepcionais onde a reunión virtual non sexa posible, farase na aula de 
titoría. O horario desta reunión non coincidirá nunca cos tempos de entrada e saída de alumnado 
do centro ou de baixada ou subida dos tempos de lecer para asegurar o máximo distanciamento 
social. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e usarán o xel hidroalcohólico para 
desinfectar as mans, pero preferentemente só acudirá un membro da familia. 

As reunións de inicio de curso detallaranse no plan de acollida. Se as condicións 
sanitarias do momento o permiten, faranse como ata agora por niveis e limitarase a presenza a 
unha persoa por familia para poder garantir o distanciamento social. Estas reunións realizaranse 
no pavillón escolar, xa que é o espazo con mellores condicións para isto (boa ventilación e amplo).
De non ser posible levalas a cabo, faríanse de forma telemática coa canle ofrecida pola 
Administración para tal fin. 

 40. Normas para a realización de eventos

Como norma xeral, recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de 
persoas 

- Este curso, ou mentres a pandemia continúe, non se realizarán celebracións ou actividades 
que xunten un gran número de xente, xa que o distanciamento social e evitar a acumulación de 
persoas é o eixe fundamental para frear a infección por COVID-19. Polo tanto, non haberá 
Magosto, Samaín, nin Festival de Nadal, nin de Entroido,... a diferenza de como viñamos facendo 
ata agora.

- Estas celebracións,  poderán realizarse a nivel de aula, é dicir, entre alumnado do mesmo 
grupo evitando mesturas entre os rapaces. Sempre que sexa posible, realizaranse estas 
actividades ao aire libre e cumprindo as normas de limpeza e desinfección antes e despois de 
cada celebración.
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9.- MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO

 41. Medidas

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo 
órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa 
obriga do emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as 
prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. 

Os/as acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 
alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta 
a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 
Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor 
trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades 
sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

Con carácter xeral, cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos, 
quedan suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar 
a todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). 

No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de 
todo o alumnado, o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, 
tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en 
condicións de seguridade. 

O transporte escolar realizará a súa parada no centro no lugar sinalado como espazo 
para BUS

Chegada ao centro:

O alumnado usuario do transporte escolar será acompañado pola empregada da 
empresa ata as cancelas correspondentes segundo o curso. O alumnado de Primaria dirixirase á 
súa zona de espera mantendo a distancia de seguridade. O alumnado de Ed. Infantil usuario de 
transporte será recollido polo mestre de garda na súa correspondente cancela de entrada. Este 
mestre de garda permanecerá na zona de espera ata o momento da entrada.

Saída do centro:

          O alumnado usuario de transporte escolar sairá, logo dos grupos de Infantil e Primaria, 
acompañado pola directora ou mestre de garda ata a cancela principal e será recollido nesta pola 
empregada da empresa de transporte.
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10.- MEDIDAS DE USO DE COMEDOR

 42. Espazos ocupados polos comensais

O comedor do CEIP Francisco López Estrada é un comedor de xestión directa de tipo A, cun 
número de 52 comensais diarios. 

Para garantir o distanciamento social establecido é necesario utilizar o espazo colindante ao 
comedor do que dispón o centro; tal espazo será ocupado  polo grupo de Infantil xunto cun 
colaborador/a, a directora e outro profesor tamén comensal.

O espazo do antigo comedor será ocupado polos dous grupos de Primaria mantendo a 
distancia de seguridade entre eles e empregando mesas individuais, un colaborador/a, a 
encargada de comedor e outro profesor tamén comensal.

Para a entrada no comedor escolar e coa idea de manter a continuidade do grupo de 
pertenza, flexibilizaremos o horario de saída da anterior hora lectiva quedando da seguinte 
maneira:

• O alumnado de Ed. Infantil entrará no comedor ás 14:00 h logo de lavar as mans no 
baño correspondente situado á carón da súa aula.

• O alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria sairá ás 14:05 h e dirixirase á súa zona de espera 
do patio para lavar as mans no aseo exterior correspondente e ir entrando 
paulatinamente no comedor ocupando a súa mesa asignada para todo o curso.

• O alumnado de 1º, 2º e 3º sairá ás 14:10 h e dirixirase á súa zona de espera do patio 
para lavar as mans no aseo exterior correspondente unha vez remate o anterior grupo 
de Primaria de entrar no comedor. Despois irá incorporándose ao comedor gardando a 
distancia de seguridade e ocupará a mesa asignada para todo o curso.

•  Será obrigatorio o uso da máscara para o alumnado excepto no momento específico da 
alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o período entre os 
distintos pratos.

• A encargada de comedor ou o mestre colaborador será a que se ocupe de servir a auga 
e o 1º e 2º prato ao grupo de 4º, 5º e 6º de Primaria. O pai/nai colaborador/a 
encargarase de facer a mesma función co grupo de 1º, 2º e 3º de Primaria.

• No comedor de Ed. Primaria, aínda que todas as mesas individuais manteñen a distancia
indicada de 1,5 m, procurarase dispoñer dalgún mecanismo (mámpara desde o teito, ...) 
que estableza unha separación entre os dous grupos estables de convivencia.

Para a saída do comedor, unha vez que a maioría dos comensais rematasen o xantar,  irán 
incorporándose á súa zona de xogo no patio da seguinte maneira:

• Primeiro sairá o alumnado de 1º, 2º e 3º, coa máscara posta, gardando a distancia de 
seguridade e botando xel á saída do comedor.

• Seguidamente actuará do mesmo xeito o alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria.
• Os alumnos/as de Primaria que non rematasen o xantar quedarán coa encargada de 

comedor e irán saíndo gradualmente para incorporarse á súa zona de xogo
• Por último,o alumnado de Infantil sairá acompañado do colaborador/a, despois de que se

lle bote o xel hidroalcohólico nas mans, e deixará o estoxo na súa aula para 
incorporarse á zona de xogo no patio.

Será obriga do alumnado levar un estoxo específico para gardar a máscara no comedor
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 43. Persoal colaborador

O número de colaboradores/as que nos corresponden en función do número de comensais son 
dous.

Faremos quendas  donde cada colaborador se adicará, polo menos durante unha semana, a un
mesmo grupo, ben sexa o grupo de Infantil ou o grupo de Primaria. Temos que contar, non obstante,  
cos imprevistos individuais que poidan xurdir.

O persoal utilizará en todo momento a máscara de protección con independencia do 
mantemento da distancia de seguridade. Seralle de aplicación todo o previsto con carácter xeral para 
o persoal de centros educativos. A tal fin deberá realizar o cuestionario de Autoavaliación Covid-19 
antes da incorporación á súa quenda de traballo e proceder de acordo coas instrucións xerais para 
centros educativos. 

 44. Persoal de cociña

Polos datos actuais de comedor, dispoñemos dun cociñeiro, xa que temos un comedor de 
xestión directa de tipo A, cun número de usuarios inferior a 75 comensais.

O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e 
utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. Usará de forma obrigatoria máscara 
e luvas e manterá a distancia física de seguridade establecida. 

11.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS

 45. Aulas de desdobre, pavillón, pistas cubertas,…

-Nas aulas de Música, Relixión, ...extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de 
aulas de uso máis compartido.

- Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. .
- O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe 

de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase.
- Sempre que sexa posible, utilizaranse simulacións virtuais con medios informáticos coa 

intención de diminuír os contactos co material.
-En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formacion de 

grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea 
encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros, con carácter xeral.

- Entrarase gardando a distancia, ventilarase a aula (entre 5 e 10 min.) e farase unha  
limpeza e desinfección pupitres ou mesas e cadeiras nos cambios de clase de diferentes grupos 
estables.

-Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas 
clases de música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3 metros. 

- Nestas aulas específicas a limpeza diaria é fundamental, sobre todo das mesas e cadeiras,
xa que son empregadas diariamente por distintos/as alumnos/as.

- O horario de limpeza e desinfección destas aulas e do pavillón foi tratado no punto 19 
deste plan.
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 46. Educación Física

No caso da clase de Educación Física o uso da máscara será obrigatorio agás que se 
realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte 
inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais 
que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección 
despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da 
máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida. 

 47. Cambio de aula

Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que
o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. 

No noso cole o cambio de aula solo se realiza cando acuden á aula de Relixión, á aula de 
Música, ás aulas de desdobre ou ao pavillón.

O alumnado debe permanecer no seu sitio nos cambios de clase á espera de que o profesor
da seguinte asignatura os acompañe á nova aula, de ser o caso.

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, gardando a distancia de seguridade, 
evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

En canto ás aulas de desdobre, cada grupo de convivencia estable ten a súa 
correspondente aula de desdobre. As normas para acudir a estas aulas serán as mesmas, 
anteriormente mencionadas.

O horario de limpeza e desinfección destas aulas e do pavillón foi tratado no punto 19 deste 
plan.

 48. Uso da biblioteca

A Biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu aforo.
Dado o espazo reducido da nosa biblioteca e sendo ademais a sala de informática, durante o 
primeiro trimestre non se fará uso dela. Funcionarán as bibliotecas de aula e cada mestre 
poderá levar lotes de libros da Biblio Paco López e facer empréstitos, pero sempre desde a aula.
Cando estes libros sexan devoltos deberán permanecer en caixas identificativas e illadas como 
mínimo catro horas antes de volver aos andeis.

Elaboraremos un protocolo de actuación e reorganización  axeitado ao espazo do que 
dispoñemos para poder facer uso da Biblioteca no2º e/ou 3º trimestres.

 49. Uso dos aseos

• Cada grupo estable de convivencia de Primaria terá un aseo asignado no 2º andar.
    Da mesma maneira tamén disporán dun aseo para cada grupo estable no pasillo que       

    leva ao comedor, no patio cuberto e no pavillón.
• O alumnado de Infantil dispón dun aseo exclusivo ao carón da aula. Tamén hai outro aseo  

para Infantil ao carón do espazo do comedor. Cando vaian ao pavillón co profe de Ed. 
Física usarán o aseo de 4º, 5º e 6º, que será desinfectado antes do recreo de comedor. 

• Os mestres/as dispoñen de dous aseos no 2º andar e outro ao carón da sala de
mestres/as.

• O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do aseo
• Nos aseos non poderá haber máis dunha persoa simultaneamente.
• No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe   

ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 

C.E.I.P. FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA
Rúa do Escolar  s/n  - Tlfno. E Fax : 981414127

15337  O Barqueiro  -  Mañón
Correo electrónico: ceip.lopez.estrada@edu.xunta.es



12.- MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

 50. Horarios e espazos

• O horario de recreo da mañá será de 11:40 ata 12:10
• O alumnado de Infantil usará o espazo traseiro. No caso de choiva usará a aula de 

recantos. 
• O alumnado de Primaria usará os patios dianteiros separados por zonas. No caso de 

choiva usarán o pavillón repartido en dúas zonas.
• No recreo de comedor, que durará desde o remate do xantar ata as 15:40,  terán as 

mesmas zonas que no recreo da mañá e seguirán as mesmas normas mantendo a 
distancia establecida entre os grupos e usando a zona que corresponda.

• Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como areeiros en 
grupo xa que provoca a xuntanza de todo o alumnado.

 51. Profesorado de vixilancia

Cada día haberá dous profesores de garda no recreo da mañá, un para o grupo de Infantil 
no patio traseiro e outro para os grupos de Primaria na parte dianteira do cole ou no pavillón.

No recreo de comedor serán os colaboradores/as os que levarán a cabo estas gardas, 
mantendo as mesmas normas e as mesmas zonas que no recreo da mañá.

13.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE ED. INFANTIL
E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA

 52. Metodoloxía e uso de baños
A pesar de que en Infantil se formarán grupos de convivencia estable, estableceremos unha 

serie de pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na 
medida do posible, o risco de contaxio e propagación. Este é un ciclo no que a idade do 
alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación, á vivenciación, ao intercambio, ao 
contacto e á liberdade que, xustamente, entran en conflito coas medidas de seguridade para 
evitar contaxios. Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que tentar minimizar os 
riscos é algo complexo e que tentaremos facer deste xeito: 

Asemblea:
Realizarase cos/as nenos/as sentados/as no seu lugar nas mesas, excepto os/as 

encargados/as de levar a cabo as rutinas iniciais. Dentro desas rutinas habituais incluirase a 
lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades 
que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans. Neste 
sentido, debemos deixar claro que nesta aula o dispensador de xel non estará na parede ao 
alcance dos/as nenos/as, xa que isto podería supoñer un risco, polo que a aula de Infantil terá 
dispensadores a cargo dos/as mestres/as, que serán os/as responsables del e os/as que o 
distribúan cando sexa necesario.
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Colocación do alumnado / agrupamentos:
 Variará a distribución do alumnado na aula, que en vez de estar nunha mesa en gran grupo 
ou en agrupamentos flexibles en función das actividades a realizar, pasarán a ter un sitio fixo 
mantendo unha distancia de seguridade co resto dos compañeiros/as. Faranse agrupamentos 
de 4 alumnos/as de Infantil como máximo que cada día compartirán un recanto.

Débese garantir a estanqueidad do grupo de convivencia estable en todas as actividades 
que se realicen dentro do centro educativo. 

En 1º e 2º de Primaria e dado que forman grupo con 3º de Primaria, estarán en mesas 
individuais gardando a distancia establecida de 1,5 m

Recantos: 
• O material dos recantos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos 
   susceptibles de levar á boca. 
• Antes de ir aos recantos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados     

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

• Animarase ao alumnado de Infantil a empregar máscaras para ir aos recantos.
• Os recantos poderán empregarse unha vez pola mañá e outra no recreo de comedor, no 

caso de choiva.
• Deberán desinfectarse as pezas e superficies empregando un produto viricida e realizar unha

ventilación correcta da aula. 

Uso de baños:
 • Despois de cada uso en Infantil, tentarase pasar un pano de papel con xel hidroalcohólico 
   para a súa desinfección.
 • A maiores, realizarase a limpeza e desinfección completa alomenos dúas veces por   
   xornada lectiva, como indica a norma xeral do protocolo. 

Uso de máscara:
 Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable en Infantil non a esixa,    

cremos que o emprego da mesma en espazos comúns e recreos será beneficioso, tanto a 
nivel de protección como para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación. 
 Será labor conxunto de familias e escola traballar os hábitos correctos para colocalas e 
quitalas de xeito adecuado, así como a maneira de gardalas na funda. 

Material:
• Será moi importante que haxa unha funda para as máscaras.
• Cada alumno/a de Infantil disporá dunha gabeta co seu material de uso individual.
• O material de uso colectivo ( punzóns, pinceis, pinturas de dedos,…) desinfectarase despois

de cada uso cun produto viricida.
• En 1º e 2º de Primaria terán o seu propio material con nome. O material común será 

desinfectado despois de cada uso.

 53. Actividades e merenda
A merenda realizarase de xeito individual, aínda que resulta moi difícil que todo o alumnado 

desta etapa de Infantil sexa autónomo para esta labor, requirindo en moitas ocasións a axuda do
profesorado.

Potenciarase coma sempre, e este ano máis se cabe, o lavado de mans antes deste 
momento da merenda matinal.
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Para as actividades e xogos aproveitarase, na medida do posible, os
espazos ao aire libre.

14.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E 
TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

O noso centro é un CEIP polo que non  dispón de talleres de FP

15.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
 55. Medidas
• Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 
máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No 
caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección 
individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas.
• O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no 
caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no 
respectar a distancia de seguridade. 
• No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans 
nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras 
esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre 
marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

Departamento de Orientación:
• O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
• Os membros do Departamento de Orientación irán buscar o alumnado obxecto de apoio, de 
valoración ou de asesoramento e, unha vez rematada a sesión, acompañarano de volta ás súas 
aulas de referencia. 
• Todas as persoas que entren no Departamento de Orientación levarán máscara e, se non é 
posible, extremaranse as precaucións (distancia de seguridade, pantalla, viseira…). 
• Será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas do departamento. 
• As reunións coas familias realizaranse sempre con cita previa, en horario que non coincida 
coas entradas, saídas ou recreos do alumnado 
• Todo o material que sexa utilizado para realizar probas psicopedagóxicas será debidamente 
desinfectado despois da súa utilización 
• No momento de saída dalgún membro da comunidade educativa do Departamento de 
Orientación, dedicaranse uns minutos á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de 
desinfección existente na aula (panos desbotables e solución desinfectante).Realizarase a 
necesaria ventilación. 

 56. Medidas e tarefas. Seguimento

O persoal docente ou, se é o caso, o coidador, atenderá o alumnado que teña asignado, 
extremando as medidas de hixiene; o emprego de guantes e máscara será obrigatorio. 
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16.- PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

 57. Medidas

• O profesorado deberá manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas 
de protección e aproveitará calquera contido para concienciar o alumnado do beneficio común 
do cumprimento das normas. Unha vez comezado o curso escolar, os primeiros días, tanto o 
profesorado como os/as titores/as intentarán afianzar co alumnado unhas rutinas básicas, un 
modo de actuación que nada ten que ver co que os escolares teñen por costume.
• Os elementos propios da aula como portas, ventás, persianas, luces, proxectores... serán 
unicamente usados polo/a profesor/a.
•  O profesorado disporá de panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico 
para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e 
cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada 
unha das aulas. 
• 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 de 
protección ao alumnado.
• O profesorado deberá comunicar a algún membro do equipo COVID calquera síntoma 
compatible con esta infección (da súa persoa ou do alumnado) para poder aplicar o máis axiña 
posible o protocolo de illamento 

Reunións de profesorado:

Para as reunións de claustro, é dicir, as que implican a todo o profesorado, empregarase 
a sala de mestres xa que ten mamparas de separación e unha boa ventilación. As reunións dos 
equipos docentes tamén se farán neste mesmo lugar.

En todas as reunións haberá que cumprir as normas de protección. 
Se as condicións sanitarias do momento non permiten as reunións presenciais, estas 

realizaranse de forma telemática mediante a aplicación ofrecida pola Administración. 

Sala de mestres:

A sala de mestres conta cunha mesa con mamparas de separación de tal maneira que 
os 6 mestres poden ocupar cada un o seu espazo asignado e a súa cadeira.
Na sala  hai dispoñibles 2 ordenadores que o profesorado terá que desinfectar despois de cada 
uso

Ademais, esta sala dispón de dispensador de xel na parede da entrada, de panos 
desbotables, dunha papeleira de pedal e dun dosificador de líquido desinfectante.
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 58. Órganos colexiados
Claustro: como especificamos no apartado anterior, levarase a cabo na sala de mestres, xa que 
permite  manter o distanciamento social e unha boa ventilación. No caso de que as condicións 
sanitarias do momento o impidan, farase de forma telemática (usando a plataforma ofertada 
pola Administración) pois así o dispón o artigo 17 da Lei 40/2015 do 1 de outubro de Réxime 
Xurídico do Sector Público. 
Consello Escolar: as reunións do Consello Escolar levaranse a cabo segundo a situación 
epidemiolóxica nese momento. Deste xeito, se a evolución da pandemia o permite, as reunións 
serán presenciais. Neste caso, as reunións levaríanse a cabo tamén na sala de mestres. Se, 
pola contra, a situación sanitaria non o permite, as reunións terán lugar de forma telemática a 
través da canle que oferte a Consellería.

 Tanto no Claustro como no Consello Escolar, se as sesións se celebran a distancia, hai 
que garantir a identidade dos membros que participan, o contido das súas manifestacións e o 
sentido do seu voto. A estes efectos, considérase validamente emitido o voto formalizado na 
propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

17.- MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

 59. Formación en educación en saúde
- Como se detalla no punto 2 deste plan, unha das tarefas dos membros do equipo COVID é 

informar ácomunidade educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as 
medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo. Ademais,
potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 
comprensión das medidas de prevención e hixiene por parte de toda a comunidade educativa.

- Ao longo de todo o curso deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a 
saúde que se incluirán de maneira transversal nos programas e actividades que se viñan 
desenvolvendo no centro educativo para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde 
da comunidade educativa.
- Dentro do plan de formación do profesorado, tratarse de incluir cursos impartidos por 
profesionais sanitarios para proporcionar información suficiente sobre as medidas xerais de 
prevención e protección.

 60. Difusión das medidas de prevención e protección
Empregarase principalmente a páxina web do centro e a aplicación Abalarmóbil para 

difundir toda a información destacada respecto a este tema, tanto información concreta do CEIP 
Francisco López Estrada como información enviada polas Consellerías de Educación e Sanidade.
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 61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización da aula virtual

Todo o profesorado do centro está a realizar cursos de formación que lle permitirán 
afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e outras ferramentas institucionais. Estes
cursos desenvólvense na propia aula virtual do centro.

O coordinador TIC, xunto coa directora e o resto do profesorado, serán os responsables 
do mantemento da aula virtual (creación de cursos, matriculación, creación de videotitoriais,…)

Cada titor ou mestre das diferentes materias será o que se encargue de comprobar e de 
facilitar que o seu alumnado sexa capaz de acceder aos contidos da aula virtual.

En caso de ter que realizarse educación a distancia, intentarase que todo o alumnado 
poida empregar a aula virtual do centro.

 62. Previsións derivadas do documento “Instruccións de inicio de curso”
 

No Plan de acollida infórmase á comunidade educativa das medidas do inicio de curso, 
medidas que foron explicadas en reunións coas familias do diferentes grupos de alumnado e 
tamén á representante da ANPA no Consello Escolar.

No documento recóllense horarios, normas de entradas e saídas e a información máis 
destacada do plan de adaptación do protocolo COVID-19 do centro.

 63. Difusión do plan

Este plan de adaptación á situación COVID-19 publicarase na páxina web do centro, 
despois de ser explicada a información máis destacada do mesmo  en reunións realizadas, 
antes do comezo do curso escolar, coas familias dos diferentes grupos de alumnos/as e coa 
representante do ANPA no Consello Escolar.
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ANEXO III

HORARIO DE LIMPEZA  E VENTILACIÓN
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:45 VENTILACIÓN
15 min

VENTILACIÓN
15 min

VENTILACIÓN
15 min

VENTILACIÓN
15 min

VENTILACIÓN
15 min

10:00-10:50

10:50
CAMBIO DE

CLASE

DESINFECCIÓN
AULA RELIXIÓN

DESINFECCIÓN
AULA RELIXIÓN

10:50-11:40

11:40-12:10
RECREO

DESINFECCIÓN
AULA RELIXIÓN LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE BAÑOS 2º

PLANTA E INFANTIL
VENTILACIÓN DE AULAS (15 min.)

LIMPEZA E
DESINFECCIÓN DE
BAÑOS 2º PLANTA 

E INFANTIL
VENTILACIÓN DE

AULAS (15 min.)

12:10-12:40
HORA DE

LER
LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE BAÑOS DO EXTERIOR 

E BAÑO DE MESTRES PLANTA BAIXA

12:40-13:25

13:25
CAMBIO DE

CLASE

DESINFECCIÓN
AULA RELIXIÓN

13:25-14:10 DESINFECCIÓN
E LIMPEZA

AULA DE
MÚSICA

14:10-15:40
COMEDOR
E RECREO

LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE BAÑOS 2º PLANTA,
INFANTIL E  MESTRES PLANTA BAIXA

VENTILACIÓN DE AULAS (15 min.)

15:40-16:30 DESINFECCIÓN
AULA

RECANTOS
INFANTIL

DESINFECCIÓN
AULA

RECANTOS
INFANTIL

DESINFECCIÓN
AULA

RECANTOS
INFANTIL

DESINFECCIÓN
AULA

RECANTOS
INFANTIL

16:35
 DESINFECCIÓN E LIMPEZA XERAL 

VENTILACIÓN (15 min.)
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ANEXO III

HORARIO DE LIMPEZA PAVILLÓN

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10:00-10:50 VENTILACION VENTILACION VENTILACION VENTILACION VENTILACION

LIMPEZA
XERAL

(incluidos baños)
VACIADO E
LIMPEZA 

DE PAPELEIRAS

LIMPEZA
XERAL

(incluidos baños)
VACIADO E
LIMPEZA 

DE PAPELEIRAS

LIMPEZA
XERAL

(incluidos baños)
VACIADO E
LIMPEZA 

DE PAPELEIRAS

LIMPEZA
XERAL

(incluidos baños)
VACIADO E
LIMPEZA 

DE PAPELEIRAS

LIMPEZA
XERAL

(incluidos baños)
VACIADO E
LIMPEZA 

DE PAPELEIRAS

10:50-11:40

11:40-12:10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

12:10-12:40 VENTILACION VENTILACION VENTILACION VENTILACION VENTILACION

LIMPEZA DE
BAÑOS

DESINFECCIÓN

LIMPEZA DE
BAÑOS

DESINFECCIÓN

LIMPEZA DE
BAÑOS

DESINFECCIÓN

LIMPEZA DE
BAÑOS

DESINFECCIÓN

LIMPEZA DE
BAÑOS

DESINFECCIÓN

12:40-13:25

13:25-14:10

14:10

VENTILACION

 DESINFECCIÓN
 DE BAÑOS

 E VESTIARIOS

VENTILACION

 DESINFECCIÓN
 DE BAÑOS

 E VESTIARIOS

VENTILACION

LIMPEZA E
DESINFECCIÓN

 DE BAÑOS
 E VESTIARIOS

VENTILACION

LIMPEZA E
DESINFECCIÓN

 DE BAÑOS

VENTILACION

LIMPEZA E
DESINFECCIÓN

 DE BAÑOS
 E VESTIARIOS

14:10-15:40 COMEDOR 
E

 RECREO

COMEDOR 
E

 RECREO

COMEDOR 
E

 RECREO

COMEDOR 
E

 RECREO

COMEDOR 
E

 RECREO

15:40-16:30
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ANEXO IV

CONTROL LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE ASEOS

MES DE………………….…. 

2º ANDAR PLANTA BAIXA PATIO
EXTERIOR

DÍA/
HORA

SINATURA ASEO
MESTRES

ASEO
1º2º3º

ASEO
4º5º6º

ASEO
1º2º3º

ASEO
4º5º6º

ASEO
INFANTIL

ASEO
MESTRES

ASEO
1º2º3º

ASEO
4º5º6º

11:45

12:15

14:30

16:35

11:45

12:15

14:30

16:35

11:45

12:15

14:30

16:35

11:45

12:15

14:30
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16:35

ANEXO IV

CONTROL DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE ASEOS NO PAVILLÓN

MES DE …………………...

DÍA HORA SINATURA ASEO
 1º2º3º

ASEO
4º5º6º
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ANEXO V

CONTROL VENTILACIÓNS

DÍA ……………..MES………….………..ANO 2020     GRUPO: …………………………………...

HORA PROFESORADO
OU PERSOAL
ENCARGADO

VENTILACIÓN SINATURA

1ª 10:00
A

10:50

2ª 10:50
A

11:40

RECREO
11:40

A
12:10

CONSERXE 15min.

HORA DE
LER

12:10
A

12:40

3ª 12:40
A

13:25

4ª 13:25
A

14:10

COMEDOR
E RECREO

14:10
A

15:40
CONSERXE 15min.

5ª 15:40
A

16:30
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