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1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15013643 CEIP Plurilingüe A Magdalena 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Monte Caxado, 4 15320 

Localidade Concello Provincia 

As Pontes de García Rodríguez As Pontes de García Rodríguez A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881930036 ceip.magdalena@edu.xunta.es 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmagdalena/ 
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Id. 
Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto 649286877 (Teléfono 1) 
680677817 (Teléfono 2) 

Membro 1 
Suplente 

Jairo Campo Vázquez 
Mª Pilar Souto Otero 

Cargo Coordinador 
Directora 

Tarefas asignadas 

• Coordinar todas as actuacións relacionadas co protocolo Covid19, así    
como as futuras modificacións deste. 
• Coordinar aos membros do equipo Covid19 
• Xestionar a adquisición de material de proteción necesaria 
• Supervisar o cumprimento das medidas dentro da comunidade educativa 
• Comunicación con todos os membros da comunidade educativa 

Membro 2 Eva María Blanco Bermúdez Cargo Apoio no edificio A 

Suplente María Dolores Trinquete Lorenzo Etapa Educación Infantil 

Tarefas asignadas 

• Supervisar o cumprimento das medidas no edificio A 
• Difundir a información no edificio A e servir de apoio a persoal docente e 
non docente 
• Velar pola seguridade do alumnado 
• Facer un seguimento do material necesario no edificio A 

Membro 3 Cristina Antón Gregorio Cargo Apoio no edificio B 

Suplente Berta Corral Pardo Etapa Educación Primaria 

Tarefas asignadas 

• Supervisar o cumprimento das medidas no edificio B 
• Difundir a información no edificio B e servir de apoio a persoal docente e 
non docente 
• Velar pola seguridade do alumnado 
Facer un seguimento do material necesario no edificio B 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de As Pontes de García Rodríguez Teléfono XXXXXXXXX 

Contacto Fernando Paramio Castedo 

 

4. Espazo de illamento 

Espazo de illamento 1: Aula repografía do edificio A Magdalena 

Espazo de illamento 2: Antiga aula de PT edificio Monte Caxado 

Estarán dotados de material de protección individual, como luvas e máscaras. 
Disporá tamén de panos desbotables, dispensador de xel  hidroalcohólico, papeleira de pedal e temó-
metro. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

Educación Infantil 136 

4º de Educación Infantil 38 

5º de Educación Infantil 50 

6º de Educación Infantil 48 

Educación Primaria 260 

1º de Educación Primaria 49 

2º de Educación Primaria 36 

3º de Educación Primaria 47 

4º de Educación Primaria 46 

5º de Educación Primaria 43 



6º de Educación Primaria 39 

 

 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

Docentes 34 

Administrativa 1 

Conserxes 2 

Persoal cociña 4 

Persoal limpeza 5 

Colaboradores/as 11 

Coidadora 1 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º EI Grupo A 

Aula 3 anos A Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º EI Grupo B 

Aula 3 anos B Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º EI Grupo A 

Aula 4 anos A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º EI Grupo B 

Aula 4 anos B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º EI Grupo A 

Aula 5 anos A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º EI Grupo B 

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

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º EP Grupo A 

Aula 1º EP A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º EP Grupo B 

Aula 1º EP B Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º EP Grupo A 

Aula 2º EP A Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º EP Grupo B 

Aula 2º EP B Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º EP Grupo A 

Aula 3º EP A Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 8 

 



Etapa Educación Primaria Nivel 3º EP Grupo B 

Aula 3º EP B Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º EP Grupo A 

Aula 4º EP A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º EP Grupo B 

Aula 4º EP B Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º EP Grupo A 

Aula 5º EP A Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º EP Grupo B 

Aula 5º EP B Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º EP Grupo A 

Aula 6º EP A Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º EP Grupo B 

Aula 6º EP B Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7 

 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter 
xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de 
distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades 
que se realicen dentro do centro educativo . 
Como norma xeral, os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar entre si pero 
deben evitar a interacción con outros grupos. Terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar 
cando non estean na aula: empregarán a máscara nos espazos común e recreo, así como nas 
entradas e saídas. 
Tanto na entrada como na saída do centro é obrigatorio o uso de xel para desinfectar as mans. 
Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 
- Ao entrar na aula haberá xel hidroalcohólico. Será obrigatorio desinfectar as mans ao entrar e saír da 
aula. 
- A distancia entre pupitres será a máxima que permita a aula. Será medido dende o centro da cadeira 
ao centro da cadeira do lado. 
- Se non se dispón de espazo suficiente retirarase o mobiliario para poder cumprir a distancia de un 
metro. 
- Todos os pupitres estarán orientados cara a mesma dirección. Naquelas aulas que haxa espazo 
suficiente poderán optar por outro tipo de colocación. 
- O alumnado deberá encargarse de desinfectar o seu material empregado en todo momento. Ao 
rematar a xornada lectiva desinfectarase a mesa, a cadeira e outro material que fora empregado. 
- O uso da máscara é obrigatorio en todo momento, así tamén cando saimos da aula de convivencia. 
Tanto para alumnado como para profesorado. 
-Cando non se empregue a máscara o alumnado deberá tela gardada co accesorio (caixa, sobre...) que 
especifique o titor e identificada co seu nome. 
- Nos desprazamentos polos espazos comúns do centro debemos respectar as direccións establecidas 
no chan e sempre nos desprazaremos usando máscara. 
- O  alumnado  non  compartirá  material  de  uso  propio  con  ningún  dos seus/súas compañeiros/as. 
Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo  diferenciado  para  o  material  de  cada 
alumno  de  xeito  que  non permita ser manipulado por outros compañeiros. 
-En Educación Primaria non se deixarán os libros nin o material no centro. O alumnado deberá traer o 
que precise para cada día. 
- Os  equipos  de  traballo  (ordenador,  monitor,  teclado,  rato,  mesa, teléfonos ou material de oficina) 
deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, desinfectaranse 



adecuadamente antes de ser empregados  por  outra  persoa. 
- As  ventás,  portas,  persianas,  contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 
proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas 
medidas de seguridade e hixiene establecidas no centro. 
- Non será necesario o uso de luvas. 
- Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por  espazo  de  polo  menos  
5  minutos  (10  minutos  cando  a  sala  ou  aula estivese  ocupada  previamente)  ao  inicio  da  
xornada,  ao  finalizar  e  entre clases, sempre que sexa posible e coas medidas de prevención de 
accidentes necesarias: 

 Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas 
o maior tempo posible. 

 Débese  aumentar  a  subministración  de  aire  fresco  e  non  se debe usar a función de 
recirculación do aire interior. 
 
Aniversarios: 
Non se permitirán aportacións externas prop artes das familias (chuches, bizcoitos, tartas, galletas, 
agasallos...). 

 

 

9. Canle  de comunicación 

Vía telefónica aos números do coordinador do equipo Covid19. É sumamente importante a privacidade  
da información polo que a comunicación será directa e inmediata co coordinador. 

 

 

10. Rexistro de ausencias 

Facilitarase un documento por parte do centro para o rexistro de ausencias por Covid19. Os titores 
levarán un rexistro do seu grupo que se lle pasará ao coordinador do equipo todos os meses. Por outro 
lado, o coordinador será o encargado de levar o rexistro de ausencias do persoal docente e non docen-
te do centro. 

 

 

11. Comunicación de incidencias 

O coordinador do equipo Covid19 será o responsable de comunicar as incidencias por Covid19, tanto á 
Xefatura Territorial, como ao centro de saúde asignado. Se o coordinador non se atopa no centro, esta 
función recae nos membros do equipo directivo. 

 

 

Id. 
Medidas xerais de protección individual 

 

 

12. Situación de pupitres 

Os grupos máis amplos terán prioridade para empregar as aulas máis grandes. A distancia dos pupitres 
será a máxima que permita o espazo dende o centro das cadeiras e estarán orientados sempre na 
mesma dirección. Nas aulas, mentres se imparte docencia, será obrigatorio o uso de máscaras. 
Se o espazo non permite gardar a distancia de 1,5 metros retirarase o mobiliario. 

 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

Na planta baixa edificio A teremos habilitada  6 aulas de educación Infantil. Igual que ata o de agora, xa 
que non se dispón de máis espazos. Nesta planta teremos tamén o comedor escolar e a biblioteca. 
 
Na 1ª  planta do edificio A teremos nunha ala dereita do edificio 2 aulas de 2º de Educación  Primaria. 
Nesta ala teremos tamén a aula de illamento, antiga sala de reprografía. 
 

Dúas no pasillo central serán ocupadas por 1º de Educación Primaria, sempre deixando unha libre ao 
lado e á vez separando as dúas aulas empregadas por ambas titorías. O obxectivo é que cada grupo 
dispoña de dúas aulas habilitadas con todos os recursos de protección. 



Nesta mesma planta, pero na parte central do edificio teremos a aula TIC que estará libre para o uso 
dun curso de Educación primaria como segunda aula. O outro primeiro empregará a antiga aula de 
música como espazo principal. Ao ser a aula máis grande do centro non terán segunda aula. 
Por último, na outra ala seguiremos a mesma organización, 4 aulas, ocupadas polos dous grupos de 3º 
de Educación Primaria. Ao igual que pasa na outra ala, quedaría unha aula libre ao lado de cada grupo 
de  3º para uso das titoras. 
 
Na planta baixa do edificio B teremos os dous grupos de 4º de Educación Primaria, cada un a un lado 
do corredor e con entrada independente e a aula de illamento (antiga aula de PT). Tamén estará na 
planta baixa a ludoteca. Na planta de arriba estarán os dous grupos de 5º de Educación Primaria e os 
dous grupo de 6º de Educación Primaria. Estes catro grupos traballan con Edixgal, tendo esas catro 
aulas xa habilitadas para o proxecto. Nesta segunda planta tamén teremos aulas libres, como a aula de 
inglés e a aula de informática, así como as antigas aulas de 4º de Educación Primaria- O obxectivo é o 
mesmo, que os grupos dispoñan de dúas aulas de traballo e tempo de lecer exclusivas para evitar con-
tactos innecesarios entre alumnos. 

 

 

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

avaliación 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as 
seguintes medidas: 
- Emprego de máscara como norma xeral. 
- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido, e co obxectivo de facilitar a aprendizaxe dota-
raser ás aulas de PT e AL con mamparas de protección. 
- Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras protectoras a maio-
res da mascarilla se nalgún momento consideran que o seu alumnado  debe traballar a máscara. Se 
valoran que nalgunha actividade os dous deben estar sen mascarilla traballarán sempre con mampara 
de protección. 
- Facilitaranse mascarillas transparentes para o profesorado que o necesite (ata o momento non existen 
mascarillas homologadas). 
- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de cinco 
minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 
 

 

15. Titorías coas familias 

As titorías seguirán sendo os luns pola tarde, nos horarios que concreten as titoras/es coas familias. 
O medio empregado será por videoconferencia Webex. Será obrigatorio concertar cita co/a titor/a. 

 

 

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

As titorías coas familias terán lugar preferentemente por vía telefónica ou Webex. Os titores e titoras 

tamén facilitarán un correo electrónico corporativo de contacto a principio de curso. Para a petición de 

titorías empregarase a aplicación de mensaxería AbalarMobil, obrigatoria para toda a comunidade edu-

cativa. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial realiza-

rase esta coas debidas medidas de protección. 

En casos concretos, nos que sexa necesario, concertarase cita previa para unha reunión presencial. 

Habilitarase un espazo afastado das actividades lectivas, que permita manter a distancia mínima e que 

conte con xel hidroalcohólico. A reunión será individual e tanto o proxenitor/a como o docente farán uso 

da máscara. 

 

 

17. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara será obrigatorio para todo o persoal docente e para todo o alumando de Educación 
Primaria 
Na etapa de Educación Infantil recoméndase o uso de máscara para o alumnado. Será obrigatorio em-
pregala en zonas comúns. Dentro do grupo de convivencia non será obrigatorio, só recomendable. 
O profesorado que imparta docencia nesta etapa deberá usar máscara obrigatoriamente. 



 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O día un de setembro presentarase ao profesorado o Plan de adaptación, o Plan de acollida e o Plan 
de continxencia. 
Estarán dispoñibles na web do centro unha vez sexa aprobado. 
 
Concretaranse reunións coas familias antes de comezo de curso para presentar o plan de acollida do 
centro. 

 

 

Id. 
Medidas de limpeza 

 

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

- O persoal de limpeza será asignado polo concello e estará en horario de maña (2 persoas) e en hora-
rio de tarde (3 persoas). 
- En horario de maña desinfectará os aseos habitualmente, ao igual que os espazos comúns.. (pasa-
mans, pomos...). 
- Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de 
uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 3 veces ao día. En todo caso nos aseos existirá 
material  de  desinfección  para  ser  utilizado  polos  usuarios voluntariamente. 
- Nos patios de Ed. Infantil desinfectarase entre turno e turno, esperando a que saian os grupos e en-
tren os seguintes. 
- Terase  especial  atención  nas  zonas  de  uso  común  e  nas superficies  de  contacto  máis  fre-
cuentes  como  pomos  das  portas, mesas,  mobles,  pasamáns,  chans,  teléfonos,  perchas,  e  outros 
elementos  de  similares  características  así  como  de  billas  elementos das cisternas e outros dos 
aseos. 
- Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin 
de evitar calquera contacto accidental. 
- En horario de tarde desinfectaranse as aulas diariamente ao rematar a xornada lectiva 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza 

O persoal de limpeza será asignado polo concello e estará en horario de maña e en horario de tarde. 
Teremos dúas persoas en horario de maña (unha a xornada completa e outra a media xornada) e tres 
en horario de tarde. 

 

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

O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a realización destas tarefas. 
Este material será suministrado polo Concello. 
 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que 
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 
Ver anexos. 

 

 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións 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 pola conserxe/limpadora. 
- O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada 
cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 
- Co comezo de inverno as ventilacións controlaranse, xa que o contexto do centro, que ten un clima 
frío, podría propiciar que o alumnado enferme. Así, o obxectivo será controlar as ventilacións, favore-
cendo que se renove o aire da aula e que o alumnado non pase frío. 
- Tamén haberá un seguimento da limpeza con checklist. 
Ver  anexos. 



 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), 
para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 
- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral 
(virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 
- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha 
bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 
- As papeleiras de pedal dos espazos de illamento terán bolsas de lixo de cor morada. 

 

 

Id. 
Material de protección 

 

 

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

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de 
protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do 
centro denominado “material covid-19”. Estará en continua coordinación co equipo  Covid19. 

 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de 
máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá dotación 
deste material na secretaría do centro. 
- 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, se ben poderá facerse uso das 
existentes no centro en caso necesario. 
- En canto ao xel hidroalcólico, dende o centro invitarase a tres proveedores a presentar ofertas para 
servir este produto. 
-Os membros do equipo Covid19 en coordinación co equipo directivo serán os encargados de ter un 
control do material necesario. 

 

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

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel hidroalcohólico para a desinfección de 
mans e un ifusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios, así como panos desbo-
tables. 
-O persoal de limpeza e conserxe serán os encargados de facer as reposicións do xel hidroalcohólico e 
de comunicar á dirección a necesidade da adquisición do mesmo. Estarán en continua comunicación co 
coordinador e membros do equipo Covid19. 
 

 

Id. 
Xestión dos gromos 

 

 

28. Medidas 

- Non  asistirán  ao  centro  aqueles  estudantes,  docentes  e  outros profesionais  que  teñan  síntomas  
compatibles  con  COVID-19,  así  como aqueles  que  se  atopen  en  illamento  por  diagnóstico  de  
COVID-19,  ou  en período  de  corentena  domiciliaria  por  ter  contacto  estreito  con  algunha persoa 
con síntomas ou diagnosticada de COVID-19 
- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo  seguirase  un  protocolo  de  actuación  pre-
visto  con  antelación: levarase a un espazo separado de uso individual (teremos un en cada edificio), 
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. Débese chamar  ao  centro  de  
saúde  de  Atención  Primaria  de  referencia,  ou  ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse 
as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 



ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por 
máscara, e logo 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 nun centro educativo tanto sexa 
do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-
19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo- 
- 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.  Es-
tas  terán  a  consideración  de  contactos estreitos  dun  caso  de  Covid-19  e  deberán  estar  en  co-
rentena  no  seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 
- A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 
pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para 
as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 
- Tras  a  aparición  dun  caso  diagnóstico  da  Covid  19  seguíranse  as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha parte do centro educati-
vo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do núme-
ro de contactos identificados en cada abrocho. 
- A  autoridade  sanitaria,  en  función  do  número  de  contaxios,  poderá ordenar o peche dunha ou 
varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade. 
- A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da totali-
dade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo. Cando exista unha de-
tección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase acordar a medida do peche do 
nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 
- A  aparición  dun contaxio  sospeitoso  con  posterior  confirmación  é  un suposto  de  declaración  
obrigatoria  que  implicará  por  parte  da  autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo 
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas 
que  teñan  a  consideración  de  contacto  próximo  de  conformidade  coas indicacións das autorida-
des sanitarias. 
- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no protocolo 
editado pola Xunta relativas ao ensino a distancia. Aos efectos  de  determinación  do  nivel  de  risco  a  
autoridade  sanitaria  poderá volver  a  avaliar  o  pase  ao  nivel  de  riscos    NR  2  para  os  supostos  
de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible 
- Finalizado o período de peche  presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de 
reactivación por fases para o reinicio da actividade  lectiva.  As  fases  establecidas  para  a  reactiva-
ción  son orientadoras,  existindo  a  posibilidade  de  modificar  tanto  a  súa  duración como a porcen-
taxe do alumnado incluídos en cada fase. 
 
O modelo proposto establece catro fases: 
 

 1.Fase 1 (Adecuación dos espazos) Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, 
aconséllase que sexa  dunha  semana.  Nesta  primeira  fase,  previa  ao  reinicio  da actividade,  será  
o  equipo  COVID  do  centro  quen  estableza  as actuacións a desenvolver, en colaboración coas au-
toridades sanitarias e educativas. Obxectivos: - Análise da situación dos espazos e as súas necesida-
des. -  Adecuada  distribución  do  espazo  do  alumnado,  distribuíndo  os pupitres de forma que se 
consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles. - Redefinición dos circuítos de circulación inter-
na. - Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada - Reorganización 
das quendas para o horario da comida. 

 

 2.Fase 2 (Formación de pequenos grupos) Duración: 1 semana A  porcentaxe  do  alumnado  
na  aula  de  forma  simultánea  será  do 30%.Esta fase é fundamental para a adquisición polos alum-
nos das medidas de hixiene e distanciamento. Obxectivos: - Formar ao alumnado na importancia das 
medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e de hixiene de mans. - Definiranse uns ob-
xectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase. - Utilización do espazos e circulación 
do alumnado polos corredores do centro. - Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico 
no recreo. - Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2. 

 
 Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) Duración: 1 semana A porcen-
taxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta  fase  o  alumnado  continuarán  
formándose  nas  medidas  de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis numeroso. Obxectivos: - 
Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva. - Continuación 
das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos. 

 



 Fase 4 (Fase de reactivación) Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma 
simultánea será do 100% se  fose  posible  manter  dentro  da  aula  1  metro  de  distancia  física. Nes-
ta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. Obxecti-
vos: - Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. - Disposición en puntos estratéxicos de información 
visual clara para do alumnado. - O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas. 
 
Se a un alumno lle realizan unha PCR por síntomas, e o resultado é negativo, deberá estar 3 días asin-
tomático antes de incoporarse ao centro. 
 
Se a un alumno lle realizan unha PCR por estar en contacto cunha persoa que deu negativo, deberá 
estar 10 días en coarentena antes de incorporarse ao centro. 
Ver anexos no plan de acollida. 

 

 

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

As comunicacións coa autoridade sanitaria e educativa serán responsabilidade do coordinador do equi-
po Covid19. Se o coordinador non se atopa no centro, xa sexa por un período corto ou longo, o mem-
bro número 2 do equipo será o encargado de realizar esta tarefa. O equipo directvo tamén terá esta 
función. 

 

 

Id. 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

 

30. Procedemento de solicitudes 

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino 
non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade 
entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa 
documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou 
enviándoa ao correo do colexio : ceip.magdalena@edu.xunta.gal 
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial 
correspondente, en espera da resolución da mesma. 
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no 
apartado observacións a casuística. 

 

 

Id. 
Medidas de carácter organizativo 

 

 

31. Entradas e saídas 

- O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os 
tempos de espera nas entradas e saídas. 
- O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polas 
familias como por parte do profesorado. 
Horarios de entrada e saída: 
 

Educación Infantil: 

- O alumnado de 4º Educación infantil B entrará pola porta posterior do edificio ao lado da cocina 
(Entrada 3). Só poderá chegar a partir das 9:40 xa que o alumnado transportado empregará a 
mesma porta. 
- O alumnado de 4º Educacion infantil A entrará pola porta lateral do edificio, ao lado do ximnasio 
(Entrada 2) e farao tamén de 09:40 a 09:45 con 5 minutos de marxe para non aglomerarse, dei-
xando primeiro aos de 5º de Educación infantil que entrarían antes e máis rápido. 
- O alumnado de 5º de Educación Infantil irá accedendo ás aulas a partires das 9:30 horas para 
evitar aglomeracións nas entradas. 
- Os alumnos de 6º de Educacion infantil empregarán a entrada principal situándose á dereita do 
mesmo para seguir as sinalizacións marcadas no centro (09:30-09:35). 



Neste caso permitirase a entrada ao recinto escolar aos país/acompañantes ata a porta de entrada 
sen acceder ao centro. 

No caso do alumnado de 4º Educación Infantil, durante o período de adaptación, poderán 

ser acompañados do pai/nai ata a porta da aula, pero entrando en último lugar e evitando 

coincidir no espazo co resto do alumnado. 

Educación Primaria Edificio A Magdalena: 

- O alumnado de 1º de primaria accederá ao centro entre as 9:30 e 9:35 horas pola entrada prin-
cipal. Colocarase á esquerda (á dereita están os nenos de 5 anos) e irá subindo en orde directa-
mente ás aulas. 
- O alumnado de 2º de primaria accederá entre as 9:35 e 9:40 horas. 

- A partir das 9:40 horas incorporarase o alumnado de 3º de Educación Primaria. 
 
Tocarase o timbre cun tono, dous ou tres segundo o curso que corresponde acceder ao recinto. Os pais 

non poderán acceder ao mesmo. O conserxe con mascarilla e distancia de seguridade irá marcando 

estes tempos. 

Educación Primaria (Edificio Monte Caxado): 

O alumnado de 4º a 6º de Primaria colocarase nas distintas entradas (ver plano anexo) do 

centro pero sen rebasar a porta de entrada, en fila e orde mantendo a distancia de seguridade. 

Non poderán colocarse diante da porta de acceso para facilitar a entrada do restante alumnado, 

do profesorado e persoal non docente. Levarán máscara e gardarán distancia entre eles/as, sen 

facer agrupación ata o momento en que toque o timbre. 

 

4º Educación Primaria. Accederán ás respectivas aulas a través das portas laterais do seu edificio de 

09:30 a 9:40 horas (cancela máis próxima á súa entrada). 

5º Educación Primaria. Accederán á cristaleira do edificio entre as 9:30 e 9:40 horas e farán dúas filas 

coas respectivas distancias. 

6º Educación Primaria. Accederán á cristaleira e parte posterior do edificio de 9:30 a 09:40 para facer 

as 2 filas coas distancias de seguridade marcadas. 

Os titores/especialistas/mestre de garda que teñan clase cos distintos grupos darán paso a cada un 

deles de maneira organizada. 

As familias do alumnado de primaria non poderán acceder ao recinto ni ao centro escolar. 

En todos os niveis educativos empregarán a parte dereita dos corredores e escaleiras, que estarán 

sinalados para establecer un sentido de circulación. 

 

Saídas: 

O alumnado de Educación Infantil sairá ás 14:30 e sempre antes das 14:40. 

O alumando de Educación Primaria de ambos edificios sairá por orde de cursos ás 14:40. 

Serán os titores os encargados de controlar que non haxa aglomeracións. 

 

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

Diferenciamos seis portas de acceso ao colexio: 
 
1. EDIFICIO A Magdalena (Educación Infantil e 1º, 2º e 3º de Educación Primaria). 

 Infantil 3 anos A. Entrarán pola Entrada 2 (antiga entrada de 3 anos ao lado do ximna-
sio). 
 Infantil 3  anos B. Entrarán pola Entrada 3 (porta de emerxencia da parte posterior do 



edificio, ao lado da cocina). 
 Infantil 4 anos. O acceso será pola Entrada 2 (antiga entrada de 3 anos ao lado do xi-
mnasio). 
 Infantil 5 anos. Terá acceso pola entrada principal do edificio (Entrada 1) 
 

Estas zonas de entrada de infantil terán o seu espazo para as familias que terán que gardar en todo 
momento as distancias de seguridade con respecto ás outras familias do alumnado. 
 

 
 
 
2. EDIFICIO Monte Caxado (4º,5º E 6º de Educación Primaria) 

 4º Educación Primaria. Accederán ás respectivas aulas a través das portas laterais do 
seu edificio: Entrada 4 e Entrada 5 
 5º Educacion Primaria. Accederán á cristaleira do edificio pola Entrada 6 (acceso 
vermello 
 6º Educación Primaria. Accederán á cristaleira e parte posterior do edificio pola Entra-
da 6 
(acceso violeta). 

 
Os titores/especialistas/mestre de garda que teñan clase cos distintos faranse cargo de cada un deles 
de maneira organizada. 
 
As familias do alumnado de primaria non poderán acceder ao recinto ni n ao centro escolar. 
 
En todos os niveis educativos empregarán a parte dereita dos corredores e escaleiras, que estarán 
sinalados para establecer un sentido de circulación. 
 
Ver planos a continuación 
 
 
Organización das saídas: 
 
Educación infantil: 
Ás 14:30h empezarán a saír primeiro 3 anos, despois 4 anos e finalmente o alumnado de 5 anos (sempre antes das 

14:40 que empezará a baixar o alumnado de primaria. 
Educación primaria: 

Debido á distribución das aulas cada unha nunha ala do pavillón ou no centro do mesmo, baixará cada 
titor co seu curso sempre comprobando que non coincide con ningún dos outros cursos restantes (en 
orde de 1º a 3º). 
Cada nivel de 4º de primaria ten a súa saída independente polo que non entorpecerá nin se cruzará 
con ningún alumnado doutro curso facendo a saída normal en horario habitual. 
No caso de 5º e 6º de primaria os titores/especialistas/mestres de garda comprobarán que o corredor e 
escaleiras están baleiros para proceder a baixar co alumnado.   

 

 

33. Cartelería e sinaléctica 

- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos 
comúns. 
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 
- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas. 
- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita do 
mesmo. 
- Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e un semáforo/bandeiras 
que indique se está baleiro ou ocupado. Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de 
mans e a técnica correcta dese procedemento. 
 

 

 

 



34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Entradas: 
Edificio A Magdalena: 
O alumnado transportado entrará de 09:30 a 09:40 pola Entrada 3. 
 
Edificio Monte Caxado 
O alumnado transportado entrará de 09:30 a 09:40 pola zona de acceso amarela, que se encontra 
entre a Entrada 4 e a Entrada 5 

 
Saídas: 
As  saídas do alumnado transportado será as 16:40 pola cancela principal do edificio A Magdalena. 
 
(Verimaxes de planos adxuntados anteriormente) 

 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

Cada docente con clase na primeira sesión encargarase do seu grupo. 
Infantil: 6 docentes. 
Primaria: 12 docentes. 
A maiores haberá gardas para o alumnado trasportado (5 docentes) e o conserxe que regulará as en-
tradas fóra do tempo establecido por imprevistos ou calquera circunstancia que cambie a organización 
prevista. 

 

 

Id. 
Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 

- O plan madrugadores, en principio, seguirá a funcionar organizado pola ANPA. 
- O centro coordinará cos responsables do ANPA os espazos a empregar en función do número de 
usuarios de cada quenda. O espazo principal será a cafetería (antiguo instituto), pero debido ás restri-
cións de espazo habilitaranse outros contiguos no mesmo edificio. 
- Ás 9:25 finalizará o servizo, de tal xeito que o alumnado accederá á zona de entrada acompañado 
polos monitores. 
- Queda pendente para a reunión coa ANPA que terá lugar a principios de setembro na que se determi-
narán as medidas de seguridade para este servizo. Nese mesmo intre pasará a formar parte deste do-
cumento. 
 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor 

Valorarase a realización de actividades extraescolares en función da evolución da pandemia. 
Estas actividades estarán coordinadas e supervisadas en todo momento por equipo directivo e ANPA. 
 

 

38. Determinacións para as xuntanzas  da ANPA e o Consello  Escolar 

Todas as xuntanzas de Consello Escolar serán realizadas por videoconferencia Webex. 
Outras reunións coa ANPA serán presenciais tendo en conta o número de asistentes. 

 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Nas reunións de titorías e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunica-
ción por teléfono ou videoconferencia, deixando constancia da mesma nos petinentes documentos. 
En función da evolución da pandemia valorarase a realización de titorías/reunións coas familias de for-
ma presencial. Seguindo sempre as medidas de hixiene oportunas. 
As  titorías levaranse a cabo os luns de 16 a 17 horas e con cita previa, empregando as canle habituais. 
(axenda alumnado, Abalarmóvil ou chamada telefónica). 
As reunións de inicio de curso convocaranse por medios telemáticos os primeiros días de setembro. 



40. Normas para a realización de eventos 

Evitaranse eventos que supoña a aglomeración dun gran número de alumnado ou familias. 
Nos eventos más reducidos seguiranse as normas establecidas a diario no centro. A maiores, en todos 
os eventos será obrigatorio o uso de máscara. 

 

 

 

Id. 
Medidas para o alumnado transportado 

 

 

41. Medidas 

O alumnado transportado baixarase na Entrada 3 (Edificio A Magdalena) e no acceso amarelo entre a 
Entrada 4 e Entrada 5 do Edificio Monte Caxado. 
 
(Ver imaxes dos planos adxuntado anteriormente). 

 

 

Id. 
Medidas de uso do comedor 

 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 

- Debido á flexibilización permitida para Educación infantil na última hora, estableceriamos unha quenda 
para o alumnado desta etapa educativa antes da finalización da xornada lectiva. Isto permitiría colocar 
nas mesmas mesas ao alumnado que forme parte dun grupo de convivencia estable. 
- Para o alumnado de primaria organizaríanse outra quenda no horario habitual. 
- Entre cada quenda realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras ao mesmo tempo 
que se ventila o espazo durante un período de 20 minutos. 
- O alumnado situarase no comedor agrupado por aulas separado por 1,5 metros de distancia, senta-
dos en oblicuo e non encarados. O alumnado que conforme 
grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no ensino infantil e no 
de primaria poderá comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando 
os grupos por 1,5 metros un do outro ou por mamparas. Asignaranse postos fixos durante todo 
o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade. 
- A maiores, para adaptar o espazo do comedor ás novas esixencias do protocolo, minimizarase o tem-
po de coincidencia de todo o alumnado de forma simultánea no mesmo espazo e realizarase unha mo-
dificación de horario en dúas quendas: 

- O alumnado de Educación Infantil accederá ao comedor na última sesión do ho-

rario lectivo. 

- O alumnado de 1º a 6º de Primaria accederá ao comedor no horario habitual. 

- Haberá ventilación constante sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. 

- Durante o servizo de comedor o alumnado de Infantil que faga uso dos baños so poderá ser acompa-

ñado polas colaboradoras, nunca por alumnado doutros grupos. O resto do alumnado irá sen acompa-

ñamento e coa vixiancia de que se manteña o aforo dos baños (1 só alumno/a). 

- Despois de saír do comedor todo o alumado terá que facer unha hixiene de mans. 

-- En canto a tempo de lecer despois do comedor, haberá unha reorganización dos espazos, mantendo 

os grupos estables de convivencia. 

Educación Infantil: sempre que sexa posible o recreo será no patio exterior. Cando as condicións meteo-

rolóxicas non o permitan será no patio interior, organizados en diferentes zonas segundo niveis e cursos. 

 

Saídas de Comedor 
A saída  será escalonada. Conforme vaian acabando de comer ,os diferentes grupos sairán o grupo 



completo sen coincidir no tempo con outro grupo. As coidadoras do comedor serán as encargadas de 

xestionar a saída. 

          Saída E. Infantil: as colaboradoras levarán aos nenos/as as súas clases e dende alí as titor@s 

darán saída aos alumn@s. Os nenos/as que queden ata as horas de saída posteriores quedarán baixo a 

custodia das colaboradoras de comedor, mantendo os grupos estables. 

          Saída E. Primaria: 1º,2º e 3ºE.P. sairán pola porta de emerxencia- cancela cociña e os cursos de 

4º,5º e 6º E.P. sairán pola cancela principal do edificio Magdalena 

   Todo o alumnado transportado tanto Educación Infantil como de E. Primaria, sairá ás 16:40, pola 

cancela principal do edificio Magdalena.        

 

 

 

43. Persoal colaborador 

O comedor contará con un total de 11 colaboradores/as. Especificaranse estos datos no momento en 
que se coñeza o número de usuarios. 

 

44. Persoal de cociña 

O servizo de comedor dispón dunha oficial 2ª de cociña e 3 axudantes de cociña. 

 

 

Id. 
Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... 

A única área na que o alumnado poderá abandonar a súa aula será Educación Física e Reli-
xión/Valores. 
Nas actuais circunstancias resulta primordial a función catártica e hedonista desta área, polo 
que privar ao alumnado do seu desenvolvemento nos espazos habituais non é unha opción. 
- Isto implica que o ximnasio e os pavillóns deben ofrecer as mesmas garantías de 
seguridade que as aulas convencionais. Deste xeito, terán a mesma dotación que as aulas 
convencionais (dispensadores de xel hidroalcohólica, desinfectantes, papeleiras de pedal e panos des-
botables) que permita realizar as 
rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. 
- Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 
ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se cumpre, os 
mestres de EF irán a buscar ao alumnado á súa propia aula e realizarán alí unha primeira 
explicación do que se vai levar a cabo na sesión. 
- No caso do pavillón, e, ao ter que desprazarse o alumnado polo exterior do centro, o tempo de 
ventilación transcorre mentres un alumnado se cambia nos vestiarios e se desprazan á aula, polo que 
non é preciso levar a cabo o punto anterior. 
- Os vestiarios empregaranse unicamente ao finalizar a sesión, empregando os catro existentes e 
organizando quendas en caso de ser necesario. 

 

 

46. Educación física 

O uso de mascarilla non será obrigatorio en espazos abertos ao aire libre sempre e cando se 

cumpra a distancia de seguridade de 1,5 metros. 

Minizarase o uso de material. Isto non quere dicir que non se empregue. Cando se use cada 

alumno/a terá o seu e desinfectarase ao rematar a sesión. 

O alumnado deberá cumprir as rutinas de aseo cando as condicións sexan as axeitadas. Deberán 

lavar as mans con xabón ao rematar a sesión e cambiar a mascarilla. A maiores, cambiarán a 

camiseta. O alumnado de 1º, 2º e 3º de EP irán adquirindo este hábito progresivamente e o alu-

mando de 4º, 5º e 6º de EP cambiará a camiseta xa dende o inicio. A maiores, estos últimos cur-

sos tamén cambiarán os calcetíns. 



Habilitaranse espazos para estas rutinas de aseo. No pavillón Monte Caxado usaranse vestiarios e 

gradas. No ximnasio concretarase cando rematen as obras. 

Ao entrar nas instalación deportivas do centro será obrigatorio botar xel hidroalcohólico. 

Levaranse a cabo diariamente ventilacións en todas as instalacións deportivas entre sesión e se-

sión. 

Estas medidas iran sendo actualizadas a medida que a Consellería de Educación vaia anunciando no-

vas instrucións. 

 

 

47. Cambio de aula 

O habitual será que cada grupo empregue as dúas aulas adxudicadas a cada titoría. O obxectivo é que 
o alumnado comparta o menor número de espazos posible. 
Serán os especialistas os que cambien de aula, impartindo as súas materias nas aulas adxudicadas a 
cada grupo. 
Se por algún motivo o alumando ten que desprazarse a outra aula, o desprazamento será con máscara 
e seguindo as indicacións de circulación do centro. 
- Ao longo deste curso soamente se contemplan tres situacións nas que son necesarios cambios de 
aula: 
• Para ir ao ximnasio / pavillón 
• Para ir á aula de relixión/valores sociais e cívicos (soamente o alumnado matriculado nesta áreas) 
• Asistencia a sesións de PT/AL/desdobres. 

 

 

48. Biblioteca   

A biblioteca escolar, na medida do posible, seguirá sendo o espazo de referencia para a lectura, a in-

formación e as aprendi axes. Teranse en conta  mentres dure a situación excepcional por ra óns sani-

tarias, as seguintes medidas: 

A biblioteca, como espazo, deixará de estar operativa respectando así as medidas tomadas a nivel 

de centro de que cada “grupo estable” permane a nos menos espa os posibles. De ser necesitada  

terá un aforo limitado ao 50% e os espazos estarán debidamente sinalizados de tal maneira que se 

mantén a distancia de seguridade. O alumnado non poderá facer uso da biblioteca como espazo de 

procura e selección de libros. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando im-

pliquen un uso compartido mentres dure a situación excepcional. 

A desinfección do espa o e do material utili ado  ao rematar a sesión  será levado a cabo por parte 

do usuario.  aberá dispensadores de solución hidroalcohólica a disposición dos usuarios da biblio-

teca. O equipo de traballo da mesa de xestión deberá será usado preferentemente polos integran-

tes do equipo de biblioteca e desinfectarase adecuadamente antes e despois de ser empregado. 

No referente ao servi o de pr stamo de libros ou outro material será levado a cabo polos integran-

tes do equipo de biblioteca. Cun horario establecido, habilitaremos unha biblioteca móbil que colo-

caremos nos corredores con libros expostos de diversa tipoloxía. A clase que lle toque poderá ir sa-

índo ao corredor e escoller un libro do seu interese ou solicitar un para entregárlloo na seguinte 

quenda. Tamén haberá uns caixóns onde serán depositados os libros devoltos e onde permanece-

rán un mínimo de tres días antes de ser devoltos aos andeis. 

O equipo de biblioteca seguirá a traballar na selección de recursos relacionados coas distintas 

áreas de aprendi axe  desenvolverá proxectos ou retos para a elaboración de traballos de investi-

gación e promoverá a lectura creando lectores críticos coas información e os medios de comunica-

ción. Ademais, dende a biblioteca, contribuirase á formación de persoas usuarias da biblioteca co-

mo a hixieni ación dos postos de traballo  mantemento da distancia de seguridade … 

Nun escenario de actividade académica non presencial será o espazo web da biblioteca a canle de 

comunicacións co alumnado e as familias para a difusión de recursos seleccionados  a comunica-



ción de propostas e retos e a publicación de producións elaboradas polo alumnado e outros. 

Todas ou calquera das propostas anteriores serán canceladas no momento no que non se garantice a 

seguridade da comunidade educativa. 

 

 

49. Aseos 

O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 
- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados nese 
intre con eses distintivos non poderán ser empregados. 
- A limitación de aforo para os baños será a un usuario, e para controlalo haberá un sistema de 
“semáforo” con bandeiras verdes ou amarelas  que indicará se o baño está libre ou non. 
- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

 

 

Id. 
Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis 

coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

 Realizaranse dúas quendas de recreo: 
• de 12:10 a 12:35– 1 nivel Educación Infantil e un turno educación primaria 
• de 12:35h a 13h – 1 nivel Educación Infantil e outro turno Educación Primaria 
Durante a terceira sesión da maña reralizarase o outro turno do nivel de Educación Infantil que falta por 
ter quenda de recreo. 
- Tanto o alumnado de infantil como o de primaria empregará as rutas e quendas de entrada e saída 
que utiliza para as entradas e saídas do colexio, polo que volve ser moi importante cumprir estritamente 
cos horarios (a excepción de 3 anos B que sairá pola entrada do outro grupo de 3 e 4 anos). 
- Crearanse 8 zonas diferenciadas que garantan que cada nivel pode ter un espazo de recreo no que 
se respecte a distancia social: 
 

 

Zona 1 Pista fútbol sala A Magdalena 

Zona 2 Alrededores ximnasio 

Zona 3 Aparcamento 

Zona 4 Zona verde 

Zona 5 Pista fútbol sala Monte Caxado 

Zona 6 Pista brilé + baloncesto 

Zona 7 Parte frontal IES Monte Caxado 

Zona 8 Antigo patio infantil Monte Caxado 

 
 
- As zonas serán asignadas de xeito rotatorio aos diferentes niveis educativos. 
- Os días de chuvia o alumnado permanecerá na súas aulas, e, usando máscara. Permitirase a 
interacción entre mesmos de diferentes grupos dentro da mesma aula e empregando a aula anexa da 
que disporán cada un para garantir máis distancia e con grupos estables. Aumentarase a ventilación 
daaula, e as xanelas permanecerán abertas na posición batente durante todo o recreo. 
 

 

 

Educación Infantil: 
O patio de Infantil estará dividido en dúas partes, unha para o grupo A e outra para o grupo B do mes-
mo curso. Irán en 3 quendas diferentes. 



51. Profesorado de vixilancia 

- Para realizar as vixilancias e os grupos de convivencia estable, o profesorado soamente realizará 
gardas no nivel onde imparte docencia. O profesorado especialista será asignado a un determinado 
nivel para completar o cadro. Formando así un grupp de 3 mestres rotativo por nivel. Respectando a 
estabilidade do grup ode convivencia. 
 

 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de educación 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 
viveciación, 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 intenta minimizar os riscos é algo complexo 
e que intentaremos facer deste xeito: 
Asemblea: 

• No canto de facela todo o alumnado sentado e xunto na zona de tarima, realizarase cos nenos 
sentados no seu lugar nas mesas, excepto o equipo encargado esa semana de levar a cabo as 
rutinas inciais, que ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. 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, deixar claro que nestas aulas o dispensador de xel non estará 
na parede ao alcance dos nenos, xa que isto podería supoñer un risco, polo que as aulas terán 
dispensadores de man situados na mesa das mestras, que serán as responsables del e as que 
o distribúan cando sexa necesario. 
 
Colocación do alumnado / agrupamentos: 

• Variará a distribución do alumnado na aula, que en vez de estar nunha mesa en gran grupo 
pasarán a colocarse en grupos de 5 ou 6 alumnos en función do alumnado total da aula. Ao 
igual que en primaria, eses grupos serán estables e tratarase de reducir a interacción global 
entre grupos. 
 
Recunchos: 
• Os grupos creados para a ubicación na aula serán os mesmos para o xogo en recunchos. O 
material dos recunchos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos 
susceptibles de levar á boca. 
• Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase 
esta acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven obxectos e mans á 
boca. 
• Os recunchos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións anteriores ao 
recreo e outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas 
empregando un producto viricida e realizar unha ventilación correcta da aula. 
 
Uso de baños: 

• Atopámonos coa complexidade de que as aulas teñen aseos compartidos, polo 
que se sinalizará un sanitario para cada aula e evitarase que coincidan simultáneamente 
alumnos das dúas aulas. Despois de cada uso pasarase un pano de papel con xel 
hidroalcólico para a súa desinfección. 
• A maiores, realizarse a limpeza e desinfección completa tres veces por xornada lectiva como 
indica a norma xeral do protocolo. 
 
Uso de máscara 

• Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable 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 conxunta de familias e escola traballar os hábitos correctos para colocalas e quitalas 
de xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda. 
 
Material 

• Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado. 
Entre este material será moi importante que haxa unha funda para as máscaras con cordón, 
que permita levala colgada no pescozo. 
• Material común: colocarase en gavetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego de 
material común procederase á limpeza de mans e posteriormente aplicarase o produto viricida. 
• Dentro do material común haberá material de uso individual, que estará gardado en bolsas co 
nome de cada alumno. 
Aniversarios 

• Non se traerán merendas para compartir nas celebracións senón que se celebrará a nivel de aula co 
titor. 
 

 

53. Actividades e merenda 

Merenda 

• Resulta moi difícil que todo o alumnado desta etapa sexa autónomo para este labor, requirindo 
en moitas ocasións a axuda do profesorado, que, neste caso puntual, empregará luvas. 
• Este curso será máis importante ca ningún outro respectar as merendas que se propoñan no 
calendario ao inicio de curso, porque dese xeito poderá preverse mellor o tipo de axuda que 
van requirir os nenos. 
• As merendas serán sempre nas aulas. 
 
Actividades e xogos: 

- O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomeracións. A presenza 
da natureza facilita o emprego da imaxinación para que os nenos xoguen e interactúen co medio. 
- Aínda así, proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel de 
risco, como poden ser os xogos de precisión, os motórico-coordinativos (mariola, xoaniña, goma, 
comba), as agachadas. 
 

 

Id. 
Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento 

Non se empregarán laboratorios. 
Os alumnos Edixgal de 5º e 6º de Educación Primaria terá cada un o seu ordenador. Deberán traelos 
cargados da casa. 
Se algún mestre emprega a aula TIC, debe encargarse de desinfectar os ordenador e os accesorios 
unha vez rematen a sesión 

 

 

Id. 
Medidas especificas para alumnado de NEAE 

 

55 

e 

56 

 

Medidas e tarefas. Seguimento 

- 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. 
- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de 
que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia 
de seguridade. 
- Valorarase a posibilidade de dotar ás aulas de PT e AL con mamparas para mellorar e individualizar a 
docencia con este alumnado. 



- 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. 
- Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de 
prevención de risco. 
- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 
- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten 
escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades 
educativas especiais. 
 

 

Nota Alumnado NEE 

Unha vez comezada a docencia, poderanse ampliar medidas en función do alumno/a concreto co ob-
xectivo de individualizar ao máximo o proceso de ensino-aprendizaxe, así como a súa seguridade. 

 

 

Id. 
Previsións específicas para o profesorado 

 

 

57. Medidas 

As reunións de menor número de profesorado serán presenciais e usaranse espazos como a antiga 
aula LÒVA, a biblioteca do IES Monte Caxado ou outros espazos habilitados con protección. Para or-
ganizar as reunións e os espazos empregados sempre se terá en conta o número de asistentes. Os 
claustros poderán ser presenciais ou telemáticos. 
Manterase a distancia de un metro de separación. En reunións máis pequenas como a de CCP ou de 
nivel estará permitido o uso doutros espazos. 
Será obrigatorio o uso de máscara en todo momento. 
Tanto ao entrar como ao saír será obrigatorio o uso de xel hidroalcohólico para desinfectar as mans. 
Unha vez rematada a reunión a sala será desinfectada. 
Evitaranse reunións e xuntanzas innecesarias entre profesorado. Tamén se intentará reducir os des-
prazamentos de mestres dun edificio a outro. 
Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou ciclo, coas 
medidas de seguridade reflectidas neste plan. 
 

 

58. Órganos colexiados 

As reunións de claustro de profesores serán presenciais. Poderá baraxarse a opción telemática se as 
circunstancias non permiten realizar a reunión presencialmente. 
As reunións de consello escolar serán por videoconferencia Webex. 
A maiores teremos as comisións económicas, que serán presenciais gardando sempre a distancia de 
seguridade. Será obrigatorio o uso de máscara. 
As convocatorias serán emitidas por vía telemática. 

 

 

Id. 
Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

 

59. Formación en educación en saúde 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 
á covid-19. 
Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 
Educación e Sanidade. 



60. Difusión das medidas de prevención e protección 

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do colexio para 
a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas 
Consellerías de Educación e Sanidade. 
Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese. 

 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas virtuais e 
edixgal, como quedou demostrado ao longo do curso 19/20. 
En calquera caso, o coordinador do equipo TICs será o responsable do traballo de mantemento da 
aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información 
básica), que, a día de hoxe, xa está preparada para o comezo de curso cos cursos do 2020/2021 
creados. O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar 
accións de formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo docente, polo que non supón ningún 
cambio. 

 

 

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

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para 
que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recollerá novas 
normas de funcionamento do centro co obxectivo de poder ter unha mellor organización e facilitar a 
adquisición de hábitos recollidos neste plan. 
Tamén se presentará un Plan de continxencia e un Plan de comunicación do centro. 
 

 

63. Difusión do plan 

O protocolo de Covid19 do CEIPP A Magdalena será publicado na páxina do centro e estará a disposi-
ción de toda a comunidade educativa en formato papel no centro. 
Tamén se poderá consultar o Plan de contixencia e o Plan de acollida do centro. 

 

 

 

 

 

 


