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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

 

1.1  DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONOS 

Nome: CEIP Manuel respino 

Enderezo: Avenida de Vilela, 34 

Teléfono: 988 310 631 

Correo electrónico: ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal 

Páxina web: 

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

 

1.2  MEMBROS DO EQUIPO COVID E TAREFAS ASIGNADAS 

 

○ Coordinadora Covid 

María de los ÁngelesGuitián Sarria 

Tarefas asignadas: 

Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade. 

Comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas. 

Coordinación do equipo Covid.  

Recoller e estudar as propostas das familias, Anpa, Concello, persoal non docente  

Cambios no protocolo se foran precisos e difusión dos mesmos. 

Merca, distribución e inventariado do material preventivo 

 

○ Membros Equipo Covid 

Marta Pérez González 

Ismael Otero López 

Tarefas asiganadas: 
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Rexistro de ausencias de persoal e alumnado.  

Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas.  

Velar polo cumprimento das normas: aulas, entradas, saídas, recreos...  

Recoller e estudar as propostas do profesorado 

Inventariado de material preventivo 

○ Membros suplentes 

Paula Pose López 

Paula Fuciños Pérez 

OliveiroAnjosDiéguez 

 

1.3  CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

Centro desaúdedeARúa–Tfno. 988 310176 

 

Persoal de Enfermería           Manuela Fernández Estévez 

                                               Gemma Rodríguez Álvarez 

  

Pediatra:                                 FranciscoJavier Ramos Alija 

  

Médico de At. Primaria:         PabloDeramondMundaca 

 

 

1.4  DETERMINACIÓN DO ESPAZO DE ILLAMENTO COVID E ELEMENTOS QUE 

INCLÚE 

O espazo de illamento é unha estancia situada no primeiro andar do edificio novo. Entre a 

conserxería e o despacho de orientación. É unha estancia que conta con ventilación 

exterior. Os elementos de protección que inclúe son xel hidroalcohólico, limpiador 

desinfectante, panos de papel e papeleira con tapa de pedal. 
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1.5  NÚMERO DE ALUMNOS/AS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA  E 

ASIGNACIÓN DE PROFESORADO 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO NÚMERO DE 

ALUMNOS 

PROFESORADO ASIGNADO 

4º 9 6+1 Paula Pose, Susana, Marta, Luísa, Margarita, 

Pili, Eva* 

5º 19 6+1 Ermi, Susana, Marta, Luísa, Margarita, Pili, Eva* 

6º 13 6+1 Marián, Susana, Marta, Luísa, Margarita, Pili, 

Eva* 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º 24 10+1 Alba, Ismael, Luísa, Marga, Paula F., Pili, Marta, 

Rubén, Eva*, Óliver, Pili 

2ºA 21 9 Rubén, Ismael, Luísa, Paula F., Marga, Alba, 

Patri, Nati, Pili 

2ºB 20 9+1 Oliver, Ismael, Luísa, Paula F., Marga, Marta, 

Eva*, Alba, Nati, Pili 

3º 17 9+1 Mónica, Ismael, Luísa, Paula F., Marga, Marta, 

Eva*, Rubén, Patri, Nati, 

4º 24 10 Teresa, Ismael, Luísa, Paula F., Marga, Alba, 

Mónica, Patri, Nati, Pili 

5º 24 9+1 Marta, Eva*, Ismael, Luísa, Paula F., Marga, 

Teresa, Mónica, Nati, Pili 

6º 21 7 Vicente, Ismael, Luísa, Paula F., Marga, Patri, 

Nati, 
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1.6 CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

MESTRES PERSOAL NON DOCENTE LIMPADORES 

19* (+4 sustitutos) 

 

*3 itineran a O Bolo e 

Manzaneda 

1 coidador 

1 conserxe 

3 cociña 

5 nais colaboradoras comedor 

1 quenda de mañá 

2 quenda de tarde 

 

1.7  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE PRIMARIA 

O alumnado de Educación Primaria empregará a máscara continuamente tanto 

dentro como fóra da aula. O profesorado indicará os momentos nos que pode 

prescindir dela. (No momento da merenda, ou algunha actividade concreta de EF, ou 

similar). 

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. 

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus 

compañeiros. Debe ter o seu propio material co nome nun estoxo. Non se 

poderá usar material compartido senprevia desinfección. 

En todas as aulas colocarase un dispensador de xel. 

En toda las aulas haberá líquido desinfectante e panos de papel. 

Evitaranse os desprazamentos innecesarios dentro da aula. 

O alumnado non pode facer ningún tipo de recado polo centro. 

Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro. 

Cando non se empregue a mascarilla o alumnado deberá tela gardada nun 

estoxo axeitado ou nun sobre de papel co nome. 
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En Educación Primaria os libros poden deixarse baixo o enreixado da mesa ou en 

tuppers de uso individual nos estantes. 

 

1.8  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O GRUPO DE INFANTIL 

Os grupos estables de convivencia de educación infantil terán asmesmas normas que 

o resto á hora de actuar cando non estean na súa aula. 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

- O alumnado de 3 a 6 anos accederá con máscara a aula e unicamente 

poderá quitala cando o profesorado o considere oportuno, tentando que a teñan posta 

o máximo tempo posible, pero tendo tempos de descanso sen ela. 

- Terán unha caixa pegada na mesa para gardar a máscara cando nonsexa necesario 

o seu emprego. 

- A distribución de espazos responde á necesidade de distanciamento e a incluir o 

menor número de mobles e materiais posibles. 

- Formaranse grupos de traballo cooperativo estables, dun máximo de 5 alumnos, 

de tal xeito que se reduzan as interaccións físicas entre grupos. 

- Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas oucaixas 

para cada un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vezfinalizado o seu 

emprego. 

- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de psicomotricidade, relixión ou 

saír ao patio, deberán respectar o percorrido deseñado para desprazarse. 

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro daaula, 

reducíndoos aos que sexan imprescindibles. 

- Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seumaterial, 

dispoñendo cada alumno/a dun tuper de uso individual. 

- Se é preciso que un alumno empregue a pizarra/ PDI, realizarase unhadesinfección 

previa con xel hidroalcohólico do rotulador que empregue e os xices serán de uso 

individual, de xeito que cada neno/a ten o seu.. 
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Estas recomendacións permiten non variar en exceso a metodoloxía de 

traballohabitual no centro ao mesmo tempo que conseguen ter un pouco máis 

deseguridade na convivencia. 

Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara efacer 

unha correcta desinfección de mans. 

 

1.9  CANLES DE COMUNICACIÓN 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 COMUNICAR INCIDENCIAS E 

AUSENCIAS 

Para comunicar as ausencias e incidencias en caso de sintomatoloxía compatible coa 

Covid-19 utilizaremos as seguintes canles: 

TELÉFONO: 988 310631 

CORREO ELECTRÓNICO: ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal 

 

1.10 PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO 

ALUMNADO 

Existirán dous rexistros paralelos para o reconto de asistencia do persoal e do 

alumnado.  

Ao rexistro convencional empregado habitualmente en Xade, engadiremos un 

específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa 

covid-19, comunicadas segundo o Modelo de Declaración Responsable do Protocolo 

de Adaptación ao contexto COVID-19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para o curso 2020/21. 

 As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, 

pero ao figurar no específico por covid-19 quedará a eximida a xustificación a efectos 

de apertura do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar 

as medidas necesarias en caso de confirmación do caso.  
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As follas de Declaración Responsable por sintomatoloxía compatible do profesorado  

serán entregadas á maior brevidade na Xefatura de Estudos. 

 

1.11 PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS 

AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS A TRAVÉS DA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA 

- Ante unha sospeita de sintomatoloxía compatible coa Covid-19 darase aviso ao 

coordinador covid-19.  

- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas 

autoridades sanitarias e a familia do afectado: 

 • Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

• Comunicación coa Xefatura Territorial.  

• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

• Subida de datos á aplicación Educovid unha vez se reciba o aviso por teléfono por 

parte da xefatura territorial de sanidade para iniciar a subida de datos. 

 

2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

2.1 CROQUES DA POSICIÓN DOS PIPITRES NA AULA E SITUACIÓN DO 

PROFESORADO. 

Ver ANEXO I 

 

2.2  DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT E AL, 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO. 

MODELO DE CUESTIONARIO AVALIACIÓN DE MEDIDAS. 

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.  
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- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico 

que se realiza, as aulas de PT e AL aconséllase ao profesorado destas dúas 

especialidades que empreguen viseiras protectoras e manteñan a máxima distancia 

posible, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da 

máscara.  

- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas o profesorado realizará 

unha ventilación de dez-quince minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos 

empregados. 

 

2.3  DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR AS TITORÍAS COAS FAMILIAS 

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades e sempre con cita previa 

confirmada:  

- Non presencial: Será a forma habitual de titoría. Virtual a través da plataforma 

FALEMOS e/ou WEBEX ou de xeito telefónico.  

-Presencial: Utilizarase en casos excepcionais, cando as familias non dispoñan de 

medios telemáticos ou a natureza da titoría requira a presencia dos responsables do 

alumnado. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría 

correspondente garantido a distancia social. Máximo unha persoa por alumno. Todos 

os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. 

Tamén se lles tomará a temperatura.  

 

 

2.4  CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 

(PROVEDORES, VISITANTES, PERSOAL DO CONCELLO, ...) 

Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio pasará a ser 

o portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral.  

- Como sistema de mensaxería empregaremos whatsapp e abalarmóbil, é moi 

importante que todas as familias descarguen a aplicación, para pouco a pouco ir 

deixando de utilizar outros sistemas de mensaxería de uso non educativo. 
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- Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, 

que será o correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica.  

- Visitantes, provedores e calquera persoa que acceda ao recinto debe facelo 

cumprindo as medidas de seguridaadeestablecidas:máscara, hixiene de mans e 

calzado, distacia… 

-Procederase á desinfección e/ou corentena de toda a paquetería e correo que entre 

no centro. 

 

2.5  USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

O uso de máscara é obrigatorio para todo o persoal e alumnado maior de 6 anos, tanto 

dentro como fóra da aula e opcional e recomendable para menores de 6 anos. 

 

2.6  INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA 

A COVID-19  ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA 

O plan difundirase a través da web do centro.  

- Para dar a coñecelo, enviarase ás familias o link mediante o sistema habitual de 

mensaxería do colexio: Abalarmóbil.  

- Deixamos a porta aberta a modificacións e achegas que recibamos por parte da 

administración e da comunidade educativa para poder dar lugar a melloras no 

documento. 

 

 

3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

3.1 ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E 

MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

- Limpador de mañá:  



11 

 

• Limpeza/desinfección dos baños ao longo da xornada lectiva.  

• Limpeza/desinfección dos pasamáns.  

• Limpeza/desinfección das asas das portas. 

• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente.  

- Limpadoras (tarde): 

• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.  

• Limpeza e desinfección dos despachos .  

• Limpeza e desinfección da sala de mestres. 

• Limpeza/desinfección profunda dos baños.  

• Limpeza/desinfección dos pasamáns.  

• Limpeza/desinfección das asas das portas. 

• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente. 

 

3.2 DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA 

SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS. 

-1 Limpador de mañá: horario estipulado polo concello. 

- 2 limpadoras de tarde: de 16:00 a 20:00h 

 

 

3.3 MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE 

LIMPEZA. 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para 

levar a cabo este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de 

elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla.  

- Cada unha terá utensilios básicos de uso propio. 
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3.4 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. 

DÍA HORA LIMPADOR/A 

   

   

 

3.5 MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS (A 

COLOCAR EN CADA UNHA DAS AULAS). 

Atendendo ás recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto 

da Covid 19, na súa versión do 04/11/2020 teranse en conta as seguintes medidas: 

• Fornecer tanto aire exterior como sexa razoablemente posible. 

• A ventilación natural é a opción recomendada e só no caso de que non sexa 

posible optarase por implementar unha ventilación forzada e/ou purificación de 

aire. 

• As portas da clase deberán permanecer abertas, así como as ventás e portas dos 

corredores para facilitar a renovación constante de aire nas aulas. 

• Ventilar cando menos 15 minutos ao inicio e ao remate da xornada (de mañá ou de 

tarde), 5 minutos entre clase e clase, e durante a totalidade dos recreos. 

• No caso de temperaturas extremas invernais é mellor realizar maior numero de 

ventilacións de menor tempo en lugar de ter as ventás parcialmente abertas. Abrir 

parcialmente as ventás dificulta a renovación de aire pero baixa a temperatura e 

diminúe o confort. É máis eficiente abrir todas as ventás durante 2 a 5 minutos 

cada 15/20 minutos. 
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• No caso de disponer de sistemas de ventilación forzada centralizada, manter a 

ventilación acesa as 24 horas, os 7 días da semana, con taxas de ventilación 

reducidas (pero non apagadas) cando as persoas están ausentes. 

• Non usar a recirculación do aire interior. 

• Non se recomenda o uso de ozono e lámpadas UV para a desinfección en aire 

acondicionado. 

 

DÍA HORA RESPONSABLE 

   

   

 

3.6  DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS. 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira con tapa e pedal, para desbotar 

todos os elementos. 

 

4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

4.1 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. Os gastos derivados da Covid deben 

contemplarse nun archivo denominado “material Covid” para calcular os sobre-custos 

da compra de material derivados da pandemia. 

En todo caso, o centro dispón do seguinte material: 

- Elementos de sinalización e máscaras de protección repartidos pola Consellería.  

- Dispensadores e xel hidro-alcohólico.  

- Xel hidro-alcohólico 
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- Dispensadores de xabón líquido 

- Xabón líquido de mans 

- Papel de mans e panos desbotables.  

- Papeleiras con tapa e pedal.  

- Bolsas de lixo con peche.  

- Viseiras protectoras.  

- Termómetros de infravermellos.  

- Alfombras de desinfección. 

- Materiais de limpeza e desinfección.  

- Limpador desinfectante multiusos de pistola  

- Spray de alcohol 70%  

- Cartelaría.  

 

4.2  DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 

PROTECCIÓN. 

Nun principio contarase co aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e 

máscaras de protección realizado pola Consellería. Posteriormente realizaranse 

compras con cargo aos gastos de funcionamento do centro para suplir o 

aprovisionamento dos equipos de protección que non foron centralizados pola 

consellería, en especial: xel hidro-alcohólico, dispensadores, panos desbotables, 

materiais de limpeza e desinfección, papeleiras, impresión de cartelaría e máscaras de 

protección de reposto. 

 

4.3  PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA 

REPOSICIÓN. 

- Ao principio de curso (13/10/2020) realizouse unha entrega a cada membro do cadro 

de persoal do centro do material enviado pola consellería.  

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección 

de mans, xabón líquido e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados, mesas 

e outros utensilios.  
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- Nas entradas aos edificios do centro e aos baños hai dispensadores automáticos de 

xel hidro-alcohólico. 

- O equipo covid do centro e a  conserxe serán os encargados de facer as reposicións 

do xel, xabón de mans, toalliñas de papel, etc;  e de comunicar á dirección a 

necesidade da adquisición dos mesmos. 

 

5. XESTIÓN DE ABROCHOS 

 

5.1 MEDIDAS 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais queteñan 

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 aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 

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 as medidas de 

prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento 

técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía 

de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e das 

Instrucións publicadas o día 22 de setembro polas consellerías de educación e sanidade 

pola que aproba a ctualización do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos 

centros educativos non universitarios de Galicia para o curso2020-2021”. En virtude das 

mesmas: 

 

O mestre que se atope co alumno/a no momento de detectar os síntomas levara ao 

alumno/a xunto coa papeleira onde están depositados os panos que puido utilizar o 

neno/a ao espazo separado de uso individual provisto de máscara cirúrxica. 

 

Este espazo está  situado na “aula de recursos”, ubicada na planta baixa entre a 

conserxería e o despacho de orientación.  

 

Nesta aula de illamento, a persoa que quede ao coidado do alumno/a usará tamén 
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máscara cirúrxica, e se se tratase de alumnado de infantil e/ou que non tivese obriga de 

usar máscara poderá usar unha máscara FFP2. O mestre que se fará cargo será o mestre 

de garda, coordinador covid ou membro do equipo covid, en función da dispoñibilidade 

horaria,  que contactarán coa familia, ou de presentar síntomas graves ou dificultade 

respiratoria chamará directamente ao 061. 

 

Á persoa responsable do alumno/a ou o seu titor indicaráselle que deberá acudir ao 

centro escolar para recoller ao seu fillo/a e  chamar ao seu centro de saúde de Atención 

Primaria para solicitar unha cita indicándolle os síntomas que presenta o neno/a. Ante 

calquera dúbida contactaremos co centro de saúde de referencia para que nos resolva as 

devanditas dúbidas e co coordinador covid. 

 

Unha vez recollido o alumno/a polos seus responsables ou titores, o equipo Covid, 

contactará co centro de saude de referencia e de confirmarse o positivo incluirán na 

aplicación “EduCovid” a rede de contactos do positivo para a identificación por parte da 

autoridade sanitaria. 

 

No caso de que o que presente síntomas sexa un/unha traballador/a, este/a  abandonara 

o seu centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co 

seu  médico de atención primaria.  

 

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 incluirá na aplicación informática a 

información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de contactos 

estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen 

poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación 

xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 

 

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 dunha proba 

diagnóstica. 

 

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da 
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Autoridade Sanitaria.  

 

5.2 PERSOAS QUE REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á 

AUTORIDADE SANITARIA E EDUCATIVA.  

As comunicacións a autoridade sanitaria realizaraas a directora do centro, que ademáis 

exerce a coordinación covid. No caso de ausencia da directora a responsabilidade 

recaerá nos outros membros do equipo COVID. 

 

5.3  XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 

traballadores vulnerables para COVID-19 (persoas con enfermidade cardiovascular, 

incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 

crónica, 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 simple feito de que o traballador/a presente algunha das patoloxías indicadas non 

determina a súa consideración de traballador/a como especialmente sensible, polo 

tanto, para determinar a especial sensibilidade deben concorrer unha serie de 

circunstancias especificadas na lexislación pertinente.  

 

O persoal sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional nas xefaturas territoriais é o encargado de avaliar a existencia 

de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e de 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 exposición ao SARS-CoV2.  
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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 empregado/a público considera necesaria a 

avaliación da súa saúde en relación a COVID-19, actuarase como a continuación se 

indica: 

1.  Esa avaliación é a única actividade técnica que poderá servir de base para tomar 

as decisións preventivas adaptadas a cada caso.  

2. A Consellería pode indicar a adaptación de tarefas que deberán realizarse para 

que poida seguir desempeñando o seu posto de traballo.  

3. De acordo co que antecede, cando un traballador/a se atope dentro dun grupo 

vulnerable dos sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos:  

3.a Dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os 

seus servizos, na que exprese que concorren as causas para considerar o 

traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado 

persoal sensible (Anexo II).  

3.b A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe 

no que se indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de 

traballo, e determinación das medidas de protección existentes (Anexo IV). 

No Portal de Dirección acharase un informe simplificado.  

3.c A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan 

solicitudes unha relación das peticións de valoración da sensibilidade do 

traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica 

Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito 

provincial onde radique o dito centro de traballo.  

3.d A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e 

solicitará mediante correo electrónico ao 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.  
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3.e Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles 

riscos existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo 

emitirá informe.  

3.f A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un 

informe preventivo adicional de carácter complementario ao Servizo de 

Prevención de Riscos laborais da Consellería de Educación, quen, a súa 

vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado.  

3.g A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de 

desprazamento nin do traballador/a nin do facultativo e realizarase a través 

da análise da documentación que aquel lle achegue.  

3.h Resulta obrigatorio para o 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.  

3.i O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal 

médico e ás autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde 

dos traballadores.  

3.j Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o traballador/a terá a 

obriga de acudir presencialmente ao centro.  

3.k No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá 

establecer algunha das seguintes medidas:  

3.l Establecer que non concorre especial sensibilidade no traballador/a e que 

haberá que seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no 

presente protocolo e que polo tanto pode realizar a súa actividade 

presencialmente.  

3.m Establecer unha serie de adaptacións do posto de traballo, dotación 

dunha protección adecuada que evite o contacto ou de re-colocación a 

outras funcións exentas de risco no que se lle indiquen ao responsable da 

dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que 

se deban adoptar.  

3.n Unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto 

anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de 

adaptación do posto de traballo e a imposibilidade de aplicar unha 

protección adecuada que evite o contaxio ou re-colocación a outras funcións 

exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao traballador/a como 
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especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da 

incapacidade laboral.  

3.o Para efectos do estudo das circunstancias concorrentes para a 

declaración dun/ha traballador/a como especialmente sensible, realizarase o 

estudo das patoloxías do traballador en relación co seu posto de traballo, 

avaliando especificamente o risco que supoñen as súas funcións en relación 

coas súas doenzas.  

Cómpre destacar que se as circunstancias do posto de traballo non variaron respecto á 

situación previa da pandemia do coronavirus, non existe no traballador/a maior 

sensibilidade que a que existía con anterioridade. 

 

6. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

6.1  ENTRADAS E SAÍDAS INCLUINDO AO ALUMNADO TRANSPORTADO E/OU 

USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR 

Empregaremos as tres portas de entrada ao centro: a porta verde situada á beira da 

portada da gardaría (Avenida de Vilela),a da intersección da Avenida de Vilela coa rúa 

Fondo da Rúa (cancela grande de entrada de camións) e por último a porta que o centro 

comparte coa ludoteca municipal. Así evitaranse as aglomeracións durante as entradas e 

saídas ao centro escolar. 

 

 

ENTRADAS: 

1.-Pola porta que o centro comparte coa ludoteca, entrarán únicamente os 

alumnos que utilizan o transporte escolar. 

 

Cada autobús debe agardar para permitir a baixada dos alumnos ata que se 

baleire o autobús anterior. 

 

2º-Pola porta situada na intersección da Avenida de Vilela coa rúa Fondo da Rúa 

(porta grande dos camións)entrarán os alumnos dos cursos: 4º,5º,6º de 

Educación Infantil e 1º,2º de Educación Primaria. 
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3.-Pola porta que está situada á beira da porta da gardaría municipal (Avenida de 

Vilela) entrarán os alumnos dos cursos:3º,4º, 5ºe 6º de Educación Primaria. 

 

O horario de entrada farase de xeito gradual do seguinte xeito: 

a) PORTA: CANCELA GRANDE INTERSECCIÓN FONDO DA RÚA 

2º EP: 09:00h 

1º EP:09:05h 

6º EI: 09:10h 

5º EI: 09:15h 

4º EI:09:10h 

b) PORTA: AVENIDA DE VILELA 

6º EP:09:00h 

5º EP: 09:05h 

4º EP: 09:10h 

3º EP:09:15h 

 

Será o timbre de cada quenda o que indique o momento de entrada de cada grupo, logo 

péchase a porta para que o profesorado acompañe ao alumnado ata a súa fila e axude na 

vixiancia. 

 

Se algún neno chega tarde, debe esperar ao timbre do seguinte turno para entrar ao 

centro. 

 

Os nenos, ao entrar no recinto, deberán acudir á fila do seu curso e colocaránse no lugar 

correspondente que estará debidamente sinalizado, ata que se lles indique o momento de 

subir á aula. 

 

No caso de alumnos que se incorporen ao centro dende a ludoteca municipal, non se 

permitirá que baixen ata que remate o servizo de transporte. 

 

Non se permite a entrada das familias no recinto escolar durante as entradas e 

saídas.Tampouco no caso do alumnado de 3 anos, unha vez rematado o periodo de 

adaptación, salvo que o mestre de garda valore que se produce una situación na que é 

favorable a entrada, pero sempre agardando ao final. 
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Pídese ás familias que deixen aos alumnos e non permanezan na porta ocupando un 

espazo importante, debido a que as entradas e saídas se farán de forma graduada. 

 

As entradas ás aulas faranse de forma gradual e por orde de cursos. 
 

Cando o último neno de sexto entre pola porta principal comezará a subir o seguinte 

curso, e así sucesivamente ata quedar o patio baleiro. Os nenos teñen que procurar subir 

sen présa pero sen pausa tentando manter unha distancia de seguridade aceptable, 

seguindo os itinerarios marcados no chan e sempre circulando pola dereita. Nas 

escaleiras, subiremos e baixaremos pola nosa dereita sempre. 

 

Tanto que entren como que saian da aula, sempre realizarán hixiene de mans con xel 

hidroalcohólico que atoparán nos dispensadores automáticos na entrada dos dous 

edificios, así como en dispendadores manuais  nas propias aulas. 

 

 

 SAÍDAS: 

Ás 14:00h, baixarán ordenadamente do mesmo xeito en que entraron, gardando a 

distancia de seguridade e sairán pola mesma porta pola que entraron,  coa excepción do 

alumnado de Infantil que sairá pola porta reservada ao transporte (porta da ludoteca). 

 

As familias non deberán permanecer na porta unha vez que o alumno/a  é recollido no 

centro ou xa saiu do mesmo. 

 

Se chove moito os pais e nais poden achegarse e usar o patio para recoller aos seus fillos 

e fillas, entrará cada grupo de pais á hora exacta de saída do grupo ao que pertence o 

seu fillo/a. 

 

 

O alumnado usuario do comedor agardará nas filas de cada unha das clases ata que 

sexan chamados ás 14:15 h para entrar de forma ordenada no comedor. Estarán 

acompañados do mestre que impartiu materia na aula na última sesión ata o momento de 

entrada ao comedor ás 14:15h. Os alumnos/as de Educación Infantil entrarán no comedor 

acompañados, ata a porta do mesmo polas coidadoras do comedor antes de que toque o 
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timbre das 14:15h. 

 

 

HORARIOS DE SAIDAS DO CENTRO: 

 

ALUMNOS QUE NON USAN OCOMEDOR ESCOLAR: 

 

Os nenos/as que non utilizen o servizo de comedor, empezarán a saír do centro ás 

14:00h. Utilizaranse novamente as tres portas coas que conta   o centro. 

 

Os alumnos de Educación Infantil sairán pola porta da ludoteca, sempre acompañados 

polo profesor que tivo clase na última hora, da seguinte forma: 

 

4ºEI: 14:00h. 

5ºEI:14:05h. 

6ºEI:14:10h. 

 

Pídese ás familias que en canto recollan aos seus fillos despexen a porta para a saída 

dos seguintes. 

 

Os alumnos de 1º e 2º de Educación Primaria sairán pola porta que se atopa na 

intersección entre as rúas Fondo da Rúa e Avenida de Vilela (cancela grande do cruce), 

acompañados do mestre que impartiu clase na última hora, da seguinte forma: 

1º EP: 14:00 h 

2º A EP: 14:05 h 

2º B EP: 14:10 h 

 

Os nenos de 3º, 4º, 5º, 6º de Educación Primaria sairán pola porta que se atopa na 

Avenida de Vilela (á beira da Galiña Azul),da seguinte forma: 

3º EP:14:00 h 

4º EP: 14:05 h 

5º EP: 14:10 h 

6º EP: 14:15 h 

Pediráselles aos pais que sexan puntuais á hora de recoller e entregar aos nenos. 
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ALUMNOS USUARIOS DO COMEDOR ESCOLAR NON TRANSPORTADOS 

 

-Os nenos de Educación Infantil e  1 º  e  2 º  de  p r imar ia  sairán pola cancela  grande, 

situada na intersección entre a rúa Fondo da Rúa e a Avenida de Vilela da seguinte 

maneira: 

 

- 4º de Educación Infantil ás 15:15 h. 

-5º de Educación Infantil ás 15:20 h. 

-6º de Educación Infantil ás 15:25 h. 

-1ºA de Educación Primaria ás 15:20 h. 

-2ºA de Educación Primaria ás 15:25 h 

-2ºB de Educación Primaria ás 15:30 h 

 

 

Os nenos de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria sairán pola porta que se atopa á beira 

da porta da gardaría municipal, da seguinte maneira: 

 

-3º de Educación Primaria ás 15:15 h. 

-4º de Educación Primaria ás 15:20 h. 

-5º de EducaciónPrimaria ás 15:25 h. 

-6º de Educación Primaria ás 15:30 

 

Os alumnos empezarán a prepararse ás 15:10 h para realizar a saída dunha forma 

correcta, que sempre estará supervisada polo persoal do centro. 

 

 

ALUMNOS USUARIOSDO COMEDOR E DO TRANSPORTE: 

 

Ás 15:15 h os nenos que utilizan o transporte escolar deberán estar preparados para ir 

saíndo do comedor ao patio onde haberá tres filas segundo as rutas que vai realizando o 

transporte. Sairán para a súa fila seguindo a orde de cursos. 

 

O alumnado de transporte escolar sairá directamente do comedor para a súa fila e dende 

alí irá para o autobús cando lle corresponda. Seguimos empregando as cores 
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establecidas en anos atrás para cada unha das tres rutas: AZUL (liña de Larouco), 

AMARELO (autobús de Petín), VERMELLO (liña de Somoza). 

 

Todos os usuarios de transporte sairán pola porta que o centro comparte coa ludoteca. 

 

Os usuarios da ludoteca agardarán na súa fila, xunto co profesorado da ludoteca, a que 

marchen todos os usuarios de transporte para poder subir. 

 

6.2  CARTELERÍA E SINALÉCTICA NO CENTRO 

- 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. 

- Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de 

elaboración propia.  

- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola 

dereita do mesmo.  

-Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta 

dese procedemento. -Haberá carteis indicando o aforo máximo dos aseos. 

 

6.3  ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXIANCIA NAS 

ENTRADAS E SAÍDAS 

Diariamente haberá un grupo de cando menos 4 profesores realizando a garda das 

entradas e saídas do centro. O profesor con garda asignada e que non poida acudir ao 

centro deberá cambiar a súa garda para evitar a desatención da mesma. No caso 

dunha ausencia imprevista avisará ao centro para que a Xefatura de Estudos organice 

a substitución do mesmo. 

(Ver ANEXO III: Quendas de transporte) 
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7. MEDIDAS DE RELACIÓN COAS FAMILIAS E A ANPA 

 

7.1 PREVISIÓNS EN RELACIÓN CO PROGRAMA DE MADRUGADORES OU DE 

ACTIVIDADES PREVIAS AO INICIO DA XORNADA. 

O CEIP Manuel Respino ten cedidas ao concello de A Rúa 3 aulas no segundo andar 

do edificio antigo para levar a cabo as actividades de ludoteca que comezan ás 07:30 

horas. 

O servizo de ludoteca ten que cumprir ao máximo o protocolo establecido pola Xunta 

de Galicia en cuanto a uso de máscara, hixiene, ventilación e respeto de grupos 

estables. 

Como a dotación de persoal deste servizo, que favorece enormemente a conciliación 

laboral e familiar das nosas familias, fai imposible que se respecten os grupos estables 

que temos no centro escolar, organízanse en tres grupos estables agrupados do 

seguinte xeito: 

Grupo 1: Educación Infantil e 1º de Educación Primaria. 

Grupo 2: 1º e 2º de Educación Primaria. 

Grupo 3: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. 

O equipo Covid do centro dispón do listado de alumnado usuario de ludoteca e o 

grupo ao que pertence para estudiar os posibles contactos no caso dun abrocho. 

 

7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DE XORNADA LECTIVA OU 

POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR 

Durante este curso, como medida cautelar e por orientación da Administración 

Educativa, non se realizaran actividades extraescolares. 

 

7.3 DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DA ANPA E O CONSELLO 

ESCOLAR 
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- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación 

epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:  

• Reunións telemáticas a través da plataforma Webex e/ou falemos 

• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, as reunións 

levaríanse a cabo na aula de música con ventilación suficiente.  

- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións:  

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de 

xeito presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do 

colexio o suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha solicitude 

previa para asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes.  

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito 

telemático. No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar no patio 

ou salón de actos (respectando sempre o aforo que nese momento estipule a 

Administración para reunións en lugares pechados). 

 

7.4 PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 

FAMILIAS 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 

priorizarase a comunicación por teléfono, aplicacións de mensaxaría instantánea ou 

videochamada. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión 

tivera que ser presencial, faranse na aula da respectiva titoría, onde se permitirá o 

acceso dun so proxenitor/responsable provisto de máscara e   garantiranse as 

medidas básicas de hixiene e prevención establecidas, así como a distancia de 

seguridade e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.  

 

7.5 NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. 

No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, 

distanciamento e aforos. Dadas as especiais circunstancias, sempre será preciso a 
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súa comunicación á dirección do centro, aprobación polo Claustro e Consello Escolar, 

así como a comunicación a Inspección.  

 

As actividades complementarias non se realizarán fóra da aula nin entre distintos 

niveis. Sempre que sexa posible realizarase algunha celebración utilizando recursos 

telemáticos.  

 

8. MEDIDAS DE USO DO TRANSPORTE 

 

8.1 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 poderanse ocupar 

todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón do condutor. Os 

acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 

alumnado velarán porque 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 

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. Orientarase a que as empresas de 

transporte teñan en conta:  

-  A asignación dun asento permanente para todo o curso escolar. No caso de que 

vaian persoas convivintes co usuario, sentaranse xuntos.  

- A asignación de prazas segundo as paradas.  

- A agrupación dos alumnos/as tendo en conta os aspectos anteriores, ademais dos 

grupos de nivel de referencia. 
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O equipo Covid do centro dispón dun croques de cada un dos autobuses no que se 

sinala a praza que ocupa cada alumno. 

 

9. MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

 

9.1 MEDIDAS 

 

O uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para que o 

alumnado manteña a suficiente distancia de seguridade. Polo que se habilita o hall de 

entrada ao edificio novo para ubicar aos comensais de 3º, 5º e 6º de Primaria. 

Cada alumno/a terá un posto fixo na mesa e separaranse os grupos estables de 

convivencia en diferentes mesas para garantir a distancia entre diferentes grupos 

estables de convivencia. 

O equipo Covid do centro dispón dun croques coa ubicación de cada alumno nos 

diferentes espazos adicados ao comedor  e en cada unha das mesas. 

 

9.2 PERSOAL COLABORADOR 

O persoal colaborador terá asignada unha zona, mesa e grupo de xeito permanente. 

Axudará no reparto de bandexas e serán as encargadas de servir os alimentos a cada 

un dos alumnos/as. 

 

9.3 PERSOAL DE COCIÑA 

Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Os menús serán 

servidos en bandexa como regra xeral. Seguiranse a cumprir as normas básicas do 

APPCC en canto a temperatura de cocción, mantemento da comida quente, etc. No 

manual APPCC queda reflectida a comprobación diaria e o cumprimento de todos os 

protocolos que se inclúen, entre outros: o correcto almacenamento de produtos, a 

correcta desinfección de vexetais, lavado de mans, limpeza e desinfección, control de 

pragas, etc. Artellarase cos provedores o xeito de reparto que restrinxa o contacto 
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interpersoal. Delimitarase unha zona para a inspección e retirada de envoltorios das 

materias primas. Desinfectaranse os envases antes de gardalos nas cámaras ou 

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

electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

Se revisará a APPCC para adaptala ao contexto actual. 

 

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

10.1 AULAS COMPARTIDAS: MÚSICA, INGLÉS, INFORMÁTICA, RELIXIÓN, 

PSICOMOTRICIDADE, SALÓN DE ACTOS 

Dada a situación epidemiolóxica na que nos atopamos tentarase que os nenos e 

nenas permanezan na súa aula e fagan uso compartido de outras instalacións o 

menos posible. De todos os xeitos, moitas veces non queda outra que trasladarse a 

aulas de uso compartido, polo que as medidas que adoptaremos serán as seguintes: 

Estes espazos non se compartirán simultaneamente con alumnado de outros 

grupos/niveis.  

Acudirase ás mesmas unicamente no horario marcado a tal efecto e evitarase usar 

ditos espazos de xeito improvisado para evitar que coincida algún grupo.  

Extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso compartido.  

Será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. A tal efecto 

haberá xel hidro-alcohólico ao lado da porta, mais sempre nun lugar no que o seu uso 

poida ser supervisado polo adulto para evitar posibles accidentes co alumnado máis 

pequeno. A dotación hixiénica mínima destas aulas debe ser: xabón de mans e/ou xel 

hidro-alcohólico, papel individual, limpador desinfectante multiusos de pistola (que 

estará baixo supervisión e sempre lonxe do alcance do alumnado) para o seu uso por 

parte do profesorado, spray de alcohol ao 70%, papeleiras con bolsa protexidas con 

tapa, algunha máscara de reposto.  

Sempre será á entrada a clase cando se realice a operación de desinfección do 

mobiliario co obxectivo de garantir que o que se vai a utilizar está desinfectado. Tras a 

limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose 

posteriormente á desinfección de mans.  
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Procederase a limpar co spray desinfectante a parte do mobiliario que vaian a utilizar, 

dependendo da idade, será o profesorado ou o alumnado, baixo a vixilancia do 

profesorado, quen o faga. Ao inicio da actividade recordaranse ao alumnado as 

medidas e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de 

carteis informativos.  

Colgaranse os bolsos, maletíns ou mochilas cada un/ha na súa cadeira e/ou gancho e 

enreixado da mesa, evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies que poidan 

ser susceptibles de estar infectadas.  

Da aula eliminarase todo aquel mobiliario e material que non achegue nada, coa 

finalidade de non diminuír a superficie útil da clase. Procurarase reducir a decoración 

ao mínimo posible para facilitar a limpeza. As mesas non deberán moverse do seu 

sitio durante todo o día. Garantirase unha correcta ventilación da aula, mantendo se é 

posible as portas e xanelas abertas.  

Establecerase unha zona limpa de traballo para cada unha das persoas que ocupan 

de maneira habitual dita dependencia, de forma que sexan os únicos/as que poidan 

acceder ás mesmas. Dita zona pode ser desde a propia mesa de traballo ata un 

espazo especifico dentro da propia aula onde poidan realizar o seu traballo ordinario 

sen alumnado, tendo a garantía de que o devandito espazo queda libre de posibles 

infeccións indirectas.  

O profesorado especialista recollerá ao grupo de alumnos/as na aula ordinaria e 

acompañaraos no cambio de aula.  

Á hora de finalizar a clase, o profesorado tamén acompañará ao alumnado de novo á 

súa clase.  

O alumnado só levará á aula na que se imparta a especialidade o estritamente 

necesario, debendo deixar o resto de material na clase. Unha vez na aula, non se 

poderá volver a clase a recoller material esquecido. Todo o material do alumno/a debe 

estar correctamente identificado.  

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do 

alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, 

engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando 

sexa posible a utilización de materiais  desbotables.  
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O uso do material planificarase coa menor manipulación posible. Deberá ser 

hixienizado despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 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. Implicarase ao 

alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso 

privativo.  

En xeral en cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a 

formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. Onde a materia o 

permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios 

informáticos co fin de diminuír os contactos co material. En todo caso evitarase que o 

alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro. Nas previsións de uso 

destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e ferramentas que 

poidan ser utilizadas por varios alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes 

ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio 

continuo dos protocolos de prevención. Ventilarase sempre entre un grupo e outro.  

Cando os alumnos/as teñan que levar mochilas, abrigos, etc, é preciso parcelar 

espazos coa distancia de seguridade correspondente para que o alumnado poida 

deixar as súas chaquetas... evitando que estas entren en contacto unhas con outras. 

O proceso de deixar e recoller pertenzas débese realizar de maneira ordenada 

evitando aglomeracións.  

Ao final da hora, o profesorado comprobará que non queda roupa do alumnado no 

espazo parcelado destinado para iso. Unha vez finalizada a clase, o mobiliario 

utilizado polo alumnado (e do profesorado se é unha aula compartida), será 

desinfectado mediante o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola e papel 

desbotable.  

Ao final do día, as mesas de traballo deben quedar totalmente libres de papeis e 

materiais para proceder a unha correcta desinfección e unha limpeza da aula a fondo.  

É recomendable o uso de batas polos mestres/as que deberían ser lavadas 

diariamente.  

Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible 

poida desenvolver as actividades. A tal efecto identificarase o alumnado que presente 

risco alto ante un posible contaxio por estar encadrado dentro dos grupos de 
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poboación máis vulnerables: diabetes, enfermidade cardiovascular, respiratoria, etc. 

Extremaranse as medidas de protección e hixiene na medida do posible. 

 

 

10.2 EDUCACIÓN FÍSICA E PSICOMOTRICIDADE 

En clase de Educación Física o alumnado pode tender a relaxar as normas de 

protección ao darse un ambiente propicio para iso, polo que temos que telo en conta. 

Debe ser precisamente nesta contorna onde quizais deba extremarse máis a 

concienciación do alumnado para traballar de forma segura e responsable. As clases 

levaranse a cabo no ximnasio e no patio. O alumnado irá acompañado polo mestre de 

EF tanto na saída da aula como na volta á mesma, seguindo o camiño marcado polos 

corredores. Priorizaranse as actividades ao aire libre, cando a climatoloxía o permita, a 

outras que se realicen no interior de espazos pechados. Cando as actividades se 

realicen no ximnasio, este deberá estar suficientemente ventilado durante a totalidade 

da actividade e de maneira posterior a ela. Designaranse unha zona de acceso e outra 

de saída do ximnasio para que o alumnado garde as distancias de seguridade en todo 

momento.  

Sería conveniente ter en conta unha serie de medidas relacionadas coas actividades a 

realizar:  

- Priorizar as actividades sen contacto físico.  

- Promover actividades que permitan o distanciamento físico entre o alumnado 

(mínimo 1'5 metros). Pódense acoutar espazos para realizar as actividades.  

- Se a actividade non o impide, o alumnado deberá utilizar de maneira obrigatoria a 

máscara de protección.  

- Controlar as actividades que supoñan un requirimento físico maior, que signifiquen 

a proxección de gotículas. Tratar de evitar que o alumnado corra en liña a pouca 

distancia un do outro.  

- En caso de coincidencia de varios profesores/as na mesma hora deberá traballar 

cada un en espazos distintos, e o máis afastados posibles un do outro. A devandita 

repartición de espazos realizarase de maneira previa á clase para evitar 

aglomeración de alumnado.  
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- Ao principio e ao final da actividade deportiva o alumnado deberá desinfectarse as 

mans. É importante extremar a hixiene no ámbito deportivo.  

En canto ao material, deberanse seguir as seguintes recomendacións:  

- Planificar adecuadamente a realización das actividades tendo en conta os tempos 

de preparación das mesmas e os tempos de desinfección posteriores do material.  

- O material debe estar controlado en todo momento, non podendo estar nun sitio 

onde o alumnado teña acceso directo a el. Estará totalmente prohibido que o 

alumnado ou calquera outra persoa sen permiso dos mestres de EF teña acceso 

ao almacén de material.  

- O profesor será quen entregue sempre o material en cada clase, debendo evitar as 

aglomeracións durante o devandito proceso.  

- Ao final do uso dun material, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado 

por outro alumno/a.  

- O material será de uso individual. Ao final da clase, destinarase un tempo para a 

súa desinfección (o material non debe volver ao almacén sen estar desinfectado xa 

que é fundamental mantelo como zona limpa).  

- As actividades que impliquen compartir material desaconséllanse este curso.  

- Priorizar o uso de materiais que sexan sinxelos de desinfectar.  

- Sería conveniente que o alumnado traia máscara de reposto por se rompe a que 

leva posta por causa da actividade deportiva.  

 

 

10.3 CAMBIOS DE CLASE 

Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral 

é que o alumnado non cambie de clase agás nos supostos excepcionais. Cando se 

produzan cambios de clase, con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu 

sitio. No caso de ter que trasladarse a outra aula, este feito será tido en conta polo 

profesor/a anterior e polo profesor/a da seguinte materia para finalizar a súa clase 5 

minutos antes, de xeito que se poida organizar a saída ordenada e paulatina do 

alumnado. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de 

seguridade. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de 

alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres 

ou mesas e cadeiras. 
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10.4 BIBLIOTECA 

As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso 

acomodadas as xerais establecidas no protocolo.  

Como medidas xerais a biblioteca poderá ser usada respectando os grupos estables 

de convivencia.  

A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de 

acceso á biblioteca,  mediante petición previa.  

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.  

O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 

poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen 

os postos dispoñibles.  

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

O préstamo de libros ou outro material realizarase nas propias aulas, xa que se 

elimina o sistima de préstamo directo na propia biblioteca, co fin de evitar que 

coincidan na mesma alumnado de diferentes grupos estables de convivencia.  

Cando un grupo estable, previa cita, acuda á biblioteca evitarase o uso de xogos de 

mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a 

situación excepcional.  

Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias.  

 

10.5 ASEOS 

Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter 

exclusivo en atención á realidade do centro.  

- En EI asignarase un servizo por aula de xeito que sexa utilizado polo grupo estable 

de convivencia. Lavarán as mans sempre antes e despois do seu uso.  
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- En EP asignaranse grupos de aseos para cada nivel/ciclo. Establecerase un aforo 

máximo, que limitará o número de alumnado que poida acceder simultaneamente. 

O profesorado coidará que non se faga un uso simultáneo do servizo por parte do 

alumnado da súa aula.  

- Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro o acceso aos aseos será 

restrinxido e autorizado polo profesorado de garda. 

- As billas utilizaranse exclusivamente para a hixiene de mans, nunca para beber nin 

encher botellas de auga.  

- Poranse carteis nas portas dos aseos indicando o aforo e as normas de uso do 

baño e a correcta hixiene de mans.  

- É fundamental manter unha correcta ventilación dos cuartos de baño durante toda 

a xornada escolar.  

- Procederase á desinfección e/ou lavado de mans do alumnado tanto á entrada 

como á saída do cuarto de baño.  

- O secado de mans farase exclusivamente con papel desbotable. 

 

 

11.  MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

11.1 HORARIOS E ESPAZOS 

Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio. No caso de condicións meteorolóxicas 

desfavorables o recreo realizarase no patio cuberto, nos soportais de acceso ao 

edificio antigo e/ou dentro das aulas sendo atendido polo profesorado que tivese 

gardade recreo co grupo.  

Establecénse dou turnos de recreo, no que se combinan actividades de lecer no 

exterior e actividades de lectura para desenvolver o proxecto lector do centro. Este 

horario establécese do seguinte xeito: 

1º TURNO: de 11:45h a 12:05h 

Grupo A: saída ao patio: 4º e 6º de E. Infantil, 2º A, 4º E 6º de E. Primaria 

Grupo B: Lectura silenciosa: 5º de E. Infantil, 2º B, 1º, 3º e 5º de E. Primaria 

2º TURNO DE 12:05h a 12:25h 
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Grupo B: saída ao patio: 5º de E. Infantil, 2º B, 1º, 3º e 5º de E. Primaria 

Grupo A: Lectura silenciosa: 4º e 6º de E. Infantil, 2º A, 4º E 6º de E. Primaria 

 

Marcaránsecon cinta os espazos que usa cada grupo estable de convivencia. 

O patio de infantil dividirase en 2 espazos, pola coincidencia de dous grupos de infantil 

no primeiro turno de recreo ainda que se contempla a posibilidade de utilizar o areeiro 

polo grupo de 4º de Infantil, establecendo un sistema de uso de material baseado na 

utilización do mesmo polos subgrupos estanco establecidos dentro da propia aula, 

coidando ao máximo o seu uso, corentena e desinfección. 

O patio cuberto dividirase en tres espazos para cad un dos grupos de primaria, e para 

o segundo turno habilítase tamén o espazo da cancha de balóncesto para o cuarto 

grupo que sae no 2º turno. 

Os espazos asignados para E. Primaria responden ao seguinte croques: 

1º Turno:  

patio cuberto 

 

6º 

 

2º 

 

4º 
 

Patio infantil 

 

6º EI 

 

 

4º EI 

 

2º  Turno 

Patio cuberto 
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5º 

 

1º 

 

3º 
 

 

Cancha baloncesto 

 

2º B 

 

Patio infantil 

 

5º EI 
 

 

11.2 PROFESORADO DE VIXIANCIA DE PATIOS 

No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando a presenza de 

profesorado. Prohibirase o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de 

obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos: tobogáns e todo o que provoque a 

xuntanza entre o alumnado retirarase do patio. O profesorado de vixilancia velará para 

evitar a interacción entre alumnado de distintos grupos de convivencia estable, 

coidando que cada grupo permaneza dentro da súa área de xogo. Atenderase 

especialmente nos momentos de entrada e saída ao recreo, así como o uso que se 

realice dos baños. 

As quendas de recreo responderán á seguinte táboa: 

 

TURNO 1: SETEMBRO E XUÑO: 11:10h a 11:30 h – OUTUBRO A MAIO: 11:45h a 12:05h 

RECREO PATIO (GRUPO 1)        
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  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES 

EI 4º EI 
6º EI 

MARGA 

MARTA 

PILI 
P. POSE 

PILI 
MARGA 

P. POSE 

MARIÁN 

EP 2º A 
4º, 6º 

TERESA 

ELENA 

ISMAEL 

VICENTE 

ISMAEL 

VICENTE 

LOLI 
ELENA 

 

 

  LECTURA SILENCIOSA DENTRO (GRUPO 2) 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES 

EI 5º EI ERMI MARGA ERMI MARTA 

EP 1º 

2º B  
3º 

5º 

ISMAEL 

ÓLIVER 

MÓNICA 

PAULA F. 

ALBA 

NATI 
PATRICIA 

LUISA 

PAULA F. 
ELENA 

MÓNICA 

NATI 

ALBA 

ÓLIVER 

PATRICIA 

ISMAEL 

 

TURNO 2:  SETEMBRO E XUÑO: 11:30h a 11:50 h – OUTUBRO A MAIO: 12:05h a 12:25h 

  RECREO PATIO (GRUPO 2) 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES 

EI 5º EI LUISA 

SUSANA 

ERMI 
MARTA 

SUSANA 

MARTA 

LUISA 

ERMI 

EP 1º 

2º B 

3º, 5º 

ALBA 

NATI 
PATRICIA 

PAULA F. 
ÓLIVER 

MÓNICA 

ALBA 

ÓLIVER 

PATRICIA 

NATI 
PAULA F 

MÓNICA 

 

  LECTURA SILENCIOSA DENTRO (GRUPO 1) 

 

 

 

 

Os venres farase unha rotación reproducindo a quenda do luns e o martes. 

 

12. MEDIDAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL E 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES 

EI 
4º EI 
6º EI 

P. POSE 

MARIÁN 

SUSANA 

MARIÁN 

P. POSE 

LUISA 

SUSANA 

MARIÁN 

EP 
2ºA 

4º6º 

LOLI 
(2ºA – 4º) 

VICENTE 
(6º) 

LOLI 
(2ºA) 

TERESA 
(4º - 6º) 

LOLI 
(2ºA – 6º) 

TERESA 
(4º) 

TERESA 
(4º) 

VICENTE 
(2ºA – 6º) 
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12.1 METODOLOXÍA E USO DE BAÑOS 

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no 

caso de ensino a distancia. Incluirase na programación o modo de prever o dereito á 

educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se 

incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento 

continuo do curso polo alumnado. Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran 

grupo. No caso de ter unha mesa longa ou espazosa asignaranse mediante 

sinalécticaos espazos que poden utilizarse separados por unha distancia de entre 1 e 

1,5 metros. Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu 

uso de xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do 

espazo como dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas e serán de 

fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan 

estritamente necesarios. Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se 

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

pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico. Debe terse en 

consideración que o uso do xel hidro-alcohólico en idades temperás pode supor o risco 

de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores 

non deben de ser accesibles sen supervisión.  

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu 

aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 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. 

 

12.2 ACTIVIDADES E MERENDAS 

A merenda realizarase de xeito individual dentro da aula. O alumnado lavará as mans 

antes e despois e desinfectaranse as mesas tamén nestes dous momentos. Para ese 

momento deixarase un tempo dentro do horario. A pesar da especial dificultade da 

medida dependendo da etapa escolar, cada alumno/a traerá unha botella de auga co 

seu nome posto para a súa correcta hidratación durante o día. Traerá a súa merenda 

nun recipiente pechado para protexer a comida até o seu consumo e para non apoiar a 

comida noutras superficies. Non se pode sair ao patio con comida. Tratarase de 

impedir que o alumnado comparta almorzo ou botellas de auga.  
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Para nós compartir as celebracións de aniversarios supón unha actividade moi 

importante e significativa, que motiva ao alumnado, polo que seguiremos celebrando 

estas efémerides. Orabén, as celebracións de cumpreanos quedarán limitadas a 

atividade denominada “Caixa de vida”, que consiste en que o homenaxeado/a traia 

unha caixa cun pen de fotos dende o seu nacemento, obxectos, xogos, contos, etc 

significativos para el/ela e os amose na aula, converténdose no protagonista do día. 

Non se permite compartir alimentos nin obxectos de ningún tipo como agasallo. 

 

 

13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO CON NEE 

 

13.1 MEDIDAS 

O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as 

medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

Colaborarase na identificación das necesidades de protección e hixiene que este 

alumnado poida precisar para a súa atención.  

 

13.2 MEDIDAS E TAREFAS. SEGUIMENTO 

Particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 

extremar en relación co alumnado. As medidas serán obxecto de seguimento continuo 

para a súa adaptación a cada circunstancia. 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 así como a protección colectiva, establecendo 

grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e 

aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 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. No caso de que o alumnado non teña autonomía, 

organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no 



42 

 

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.Asignaraselle un aseo no centro (na planta 

baixa, en fronte aos aseos do ximnasio) no que se intensificará a limpeza e a 

desinfección como medida de prevención de risco. 

 

 

 

14. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

14.1 MEDIDAS 

Para as reunións de profesorado e uso da sala de profesores/as estableceranse as 

medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforo dispoñible. 

 Cando sexan presenciais realizaranse nun lugar no que sexa posible manter o 

distanciamento físico e usarase máscara de protección.  

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por 

panos desbotables, solución desinfectante e xel hidro-alcohólico 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.  

O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo. En 

cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e 

do material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar 

as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.  

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e 

o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticoS. 

 

14.2 ÓRGANOS COLEXIADOS 
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O centro incluirá previsións para que as reunións dos órganos colexiados do centro 

sexan o máis seguras posibles, mediante o uso de ser o caso de ferramentas de 

comunicación a distancia.  

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 

Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, 

convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás 

nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente 

o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e 

adaptacións oportunas.  

Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros 

que participen, 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. Agás nos casos nos que resulte 

imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as convocatorias serán 

remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo 

constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que 

se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións.  

Reunións de ciclo, CCP, DO.e diferentes comisións de profesorado: Realizaranse 

presencialmente as estritamente necesarias en espazos que permitan cumprir a 

distancia de seguridade de 1,5 metros, Nelas o profesorado levará máscara de 

protección. Cando non se poden cumprir estas medidas faranse telemáticamente. 

 

15. MEDIDAS DE CARACTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

15.1 FORMACIÓN E EDUCACIÓN EN SAÚDE 

De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, 

particularmente na prevención fronte a COVID-19. No plan existirá unha previsión das 

actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do 

carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV2. Deseñaranse e 

implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do 
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alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, 

estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades 

de educación e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro 

educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. Corresponde 

ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 

protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera 

contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da 

pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. A tal efecto, 

desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida 

activa e saudable nos centros educativos a través dun gran abano de programas como 

son o Plan proxecta e Contratos programa, entre outros. Estas e outras actuacións 

desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar. A Consellería de Sanidade e 

o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou mediante 

fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros educativos sobre as 

medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de 

formación do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por 

profesionais sanitarios. A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da 

presenza de profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a 

información suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de 

prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do 

profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais 

sanitarios. 

 

15.2 DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 

O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a distribución 

das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de 

Educación. Así mesmo en colaboración co centro de saúde de referencia incluirá 

posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección. Establecerase a 

información que será de uso obrigado na web do centro. 

 

15.3 PROFESORADO COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DAS 

AULAS VIRTUAIS 
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O profesorado que forme parte do equipo TIC, e en especial a persoa coordinadora, 

será a encargada de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas 

persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O persoal docente designado 

colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e 

divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal 

docente e dos contidos existentes.  

O centro funcionará coa aula virtual da que dispón, accesible no enderezo: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcmanuelrespino/aulavirtual/.  

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, 

cando menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante.  

O seu uso en primeiro e segundo de Educación Primaria quedará a discreción do 

centro educativo.  

Nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou 

vídeochamadas para manter contacto coas familias e, de ser posible, fornecer 

contidos educativos para este tipo de alumnado.  

Na Educación Infantil, no primeiro e segundo cursos de Educación Primaria no que 

non se usen aulas virtuais, ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible o seu 

uso, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o 

mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á 

educación a distancia, tales como os blogues de aula postos en funcionamento o 

curso pasado.  Dito modo alternativo quedará recollido na programación didáctica e 

realizarase unha proba do seu correcto funcionamento durante o tempo que asiste o 

seu alumnado ao centro.  

Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro, asistidos de ser o 

caso polos asesores Abalar, colaborar coa posta en funcionamento e o mantemento 

da aula virtual.  

Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse os 

“cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumnado e 

profesorado.  
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Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, 

do modo de ensinar aos alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación 

dispoñible.  

Os coordinadores/as TIC poderán crear modelos básicos que sexan homoxéneos para 

a totalidade dos cursos e que faciliten o labor do profesorado con menor experiencia 

no uso.  

Porase a disposición do profesorado uns videotitoriais para a realización das tarefas 

de primeira posta en funcionamento da aula virtual, asi como cursos online para 

iniciarse e profundizar no seu uso e manexo.  

Durante os primeiros días de clase, en setembro, os titores/as de cada un dos grupos, 

facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada 

un dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de 

informática do centro para estas tarefas.  

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado 

coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético 

caso de ter que realizar o ensino a distancia.  

Dedicará o tempo que precise na aula de informática para afianzar as destrezas do 

alumnado no uso do seu curso virtual. A aula virtual, os cursos, e os usuarios 

(profesorado e alumnado) terán que estar plenamente operativos e funcionando ao 

finalizar o mes de setembro.  

É recomendable que os/as responsables do alumnos/as estean familiarizados coa 

contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual.  

Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso 

de acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e 

clave.  

No mes de setembro, os titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta de 

recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática 

no caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo.  

O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no 

caso dun eventual paso ao ensino a distancia.  
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Ao longo do curso continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. As persoas 

asesoras Abalar de zona e da UAC (Unidade de Atención a Centros) prestarán 

especial atención para a atención dos problemas tecnolóxicos que poidan xurdir.  

Para fornecer de contidos á aula virtual o profesorado poderá usar os dispoñibles no 

espazo Abalar, os que figuran na web do Ministerio, ou calquera outro dispoñible.  

Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15 horas que 

permita iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e outras 

ferramentas institucionais. Estes cursos desenvolveranse na propia aula virtual de 

cada centro e incluirá contidos axustados ás características e necesidades dos 

diferentes contextos. En consecuencia, ofertarase para todo o profesorado:  

- Un curso de Introdución ao ensino mixto que estará dispoñible en formato aberto 

en Platega.  

- Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos para o profesorado de 

educación infantil, primaria, secundaria, FP, ensinanzas de réxime especial , 

adultos e educación especial.  

- Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes liñas: a integración 

didáctica das TIC e o deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo 

competencial. 

 

15.4 PREVISIÓNS DERIVADAS DO DOCUMENTO “INSTRUCCIÓNS DE 

INICIO DE CURSO” 

O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de “instrucións de 

inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de 

adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da 

comunidade educativa. Este documento se achega como ANEXO IV 

 

15.5 DIFUSIÓN DO PLAN 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e 

as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros 

educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 
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Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 

medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa 

vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa. Enviarase a 

información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de 

dúbidas que poidan xurdir: correo electrónico, aplicación de mensaxaría instantánea, 

videochamada e chamada telefónica.  

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene.  

Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as 

indicacións das autoridades sanitarias.  

Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade 

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 das 

mesmas, destacando as medidas de hixiene, organización e prevención. En especial, 

reforzarase a comunicación coas familias coa finalidade de difundir o plan de 

adaptación á situación COVID e o plan de continxencia. Realizarase nas primeiras 

reunións de curso (presenciais ou telemáticas) e a través da páxina web do centro. 

 

16. PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO 

O Plan de Continxencia do CEIP Manuel Respino  ten por finalidade establecer os 

procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña 

interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun 

abrocho que supoña o cese da actividade presencial nunha  aula/etapa educativa/centro. 

A duración das distintas fases será sempre baixo o asesoramento das autoridades 

sanitarias, apuntándose aquí os valores recomendados na data de elaboración deste 

documento. 

 

16.1 ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 

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 
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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 aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 

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 as medidas de 

prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento 

técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía 

de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e das 

Instrucións publicadas o día 22 de setembro polas cosellerías de educación e sanidade 

sobre actualización do protocolo de adaptación dos centros educativos non univeritarios 

de Galicia para o curso 2020-2021. En virtude das mesmas: 

 

O mestre que se atope co alumno/a no momento de detectar os síntomas levara ao 

alumno/a provisto de máscara cirúrxica (deberá facerlle entrega dunha máscara, polo que 

haberá máscaras dispoñibles en todas as aulas) xunto coa papeleira onde están 

depositados os panos que puido utilizar o neno/a ao espazo separado de uso individual. 

 

Este espazo está  situado na “aula de recursos”, ubicada na planta baixa entre a 

conserxería e o despacho de orientación.  

 

A persoa que quede ao seu coidado (mestre de garda, coordinador covid ou membro do 

equipo covid, en función da dispoñibilidade horaria) deberá portar asimesmo, unha 

máscara cirúrxica o FFP2 se o alumnado non ten obriga de usar máscara. Este mestre 

contactará co responsable do equipo Covid do centro que contactará coa familia, ou de 

presentar síntomas graves ou dificultade respiratoria chamarase directamente ao 061. 

 

 Á persoa responsable do alumno/a ou o seu titor indicaráselle que deberá acudir ao 

centro escolar para recoller ao seu fillo/a e  chamar ao seu centro de saúde de Atención 

Primaria para solicitar unha cita indicándolle os síntomas que presenta o neno/a. Ante 

calquera dúbida contactaremos co centro de saúde de referencia para que nos resolva as 

devanditas dúbidas e co coordinador covid. 

 

Unha vez recollido o alumno/a polos seus responsables ou titores, o equipo Covid, 

contactará co centro de saude de referencia e de confirmarse o positivo incluirán na 
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aplicación “EduCovid” a rede de contactos do positivo para a identificación por parte da 

autoridade sanitaria. 

 

No caso de que o que presente síntomas sexa un/unha traballador/a, este/a  abandonara 

o seu centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co 

seu MAP.  

 

 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 incluirá na aplicación informática a 

información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de contactos 

estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen 

poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación 

xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 

 

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 dunha proba 

diagnóstica. 

 

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da 

Autoridade Sanitaria.  

 

Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade  quen investigará os contactos que existan 

dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 

identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso 

de COVID-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale 

a xefatura de sanidade. 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID 19 seguiranse as recomendacións da 

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

mesmo (aulaou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en 

función do número decontactos identificados en cada abrocho. 

A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en 

cada caso onúmero de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de 

corentena o que se comunicará aoequipo COVID do centro para a súa comunicación á 

comunidade educativa, sen prexuízo dainformación que sexa facilitada pola autoridade 

sanitaria. 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha 

ou variasaulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 

conformidade con seguintessupostos: 

A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 

corentena da totalidadedo grupo que conforma a aula e do profesorado asignado a ese 

grupo. 

Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días 

poderaseacordar 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 

declaraciónobrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada 

en corentena de polomenos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de 

contacto próximo. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas 

nopresente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do 

nivel de risco aautoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 

para os supostos deconsideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal 

sensible. 

 

16.2 ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 

PRESENCIAL 
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O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente através da aula virtual de cada grupo ou a través dos blogues de 

Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria. O profesorado realizará o seguimento 

do alumnado impartindo oscoñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 

dispoñibles ben achegados poloprofesorado ou ben os que poña a disposición a 

Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá ponertarefas ao alumnado que reforcen co 

contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou 

falla deequipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen 

as eventuaisdificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería 

poderá adoptar asmedidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do 

alumnado cando coincidan cotempo de suspensión. 

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintesmedidas: 

a) Manter contacto permanente coas familias con videoconferencias ou os 

mediosnecesarios para elo. 

 

b) Manter a actividade lectiva habitual por medio da aula virtual/drive/mail, cun 

sistema establecidode prazos para a entrega de traballos. 

 
c) Realización de videoconferencias dentro do horario lectivo para poñer as tarefas, 

explicar conceptos e aclarar dúbidas do alumnado. Recoméndase a realización de 

videoconferencias para o alumnado en quendas con grupos reducidos, de tal xeito 

queaseguremos a participación de tod@s@salumn@s. 

 
d) As videoconferencias con participación de todo o grupo estable de convivencia 

terán como obxectivo principal a motivación do alumnado, manter o contacto co 

grupo emarcar liñas xerais de traballo. 

 
e) Manter reunións de coordinación do profesorado para evitar a acumulación de 

tarefas edistribuílas dun xeito apropiado para o alumnado. 
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f) A través da Xefatura de Estudos realizarase un calendario das reunións de cada 

clase co fin de que non coincidan no tempo e permitir así a participación do 

profesoradoespecialista. 

 

g)  Procurarase que o profesorado especialista dispoña dun horario para manter a súa 

actividade lectiva virtual cos seus grupos de alumn@s en coordinación co 

profesoradotitor. 

 

 

16.3 MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un 

proceso dereactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases 

establecidas para a reactivaciónson orientadoras, existindo a posibilidade de modificar 

tanto a súa duración como a porcentaxe doalumnado incluído en cada fase. O modelo a 

aplicar correspóndelle á Consellería de Educación coasesoramento da Consellería de 

Sanidade. 

 

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas 

consellerías deEducación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de 

reincorporación: 

 

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 

autoridades sanitarias e educativas. 

 

Fase 2: 
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- Formación de pequenos grupos 

-  Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será 

do 33 %. 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 

utilización demáscara e de hixiene de mans. 

 

Fase 3: 

- Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos 

- Duración: 1 semana.A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será d 

66 %. 

 

Fase 4: fase de reactivación 

- Duración: 1 semana 

- Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado 

 

 

 

ANEXOS: 

ANEXO I: CROQUES DA POSICIÓN DOS PUPITRES NA AULA  

ANEXO II: SOLICITUDE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

ANEXO III: QUENDAS DE TRANSPORTE 

ANEXO IV: INSTRUCCIÓNS DE INICIO DE CURSO 

ANEXO V:AUTOENQUISA 
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ANEXO I: CROQUES DA POSICIÓN DOS PUPITRES NA AULA 

AULA DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
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AULA DE 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
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AULA DE 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
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AULA DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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AULA DE 2º  A DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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AULA DE 2º B DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 



61 

 

AULA DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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AULA DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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AULA DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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AULA DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ANEXO II: SOLICITUDE VULNERABILIDADE 
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ANEXO III: QUENDAS DE TRANSPORTE 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Paula P. 

Loli 

Marta 

Luisa(tarde) 

Alba (Mañá) 

Teresa 

Conchi 

Paula F. 

Pili (mañá) 

Elena (tarde) 

Marián 

Ermi 

Nati 

Elena (mañá) 

Pili (tarde) 

Vicente 

Ismael 

Susana 

Patricia 

Óliver 

Marga 

Alba (tarde)  

Luisa (mañá) 

rotación 

 

 

ANEXO IV: INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO 

 A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, 

modificou a Lei orgánica 2/200,, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de 

desenvolver medidas encamiñadas cara a un sistema educativo de calidade que 

garanta a equidade, a igualdade de oportunidades, a atención a diversidade e que 

posibilite que cada alumno e cada alumna desenvolva ao máximo as súas 

potencialidades. O currículo na Comunidade Autónoma de Galicia para as diferentes 

etapas educativas esta establecido no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se 

establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, o 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e o Decreto 8,/2015, do 25 de xuño, 

polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. A Orde 3,5/2020, do 22 de abril, do 

Ministerio de Educación e Formación Profesional, pola que se establecen o marco e as 

directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/2020 e o inicio do 

curso 2020/2021, determina que as administracións educativas poderán autorizar para 

todo ou parte do curso 2020/2021 unha organización curricular excepcional, que 

garanta a consolidación, adquisición, reforzo ou apoio das aprendizaxes afectadas 

pola situación do terceiro trimestre do presente curso, por parte de todo o alumnado. 
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Nas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 

curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia, están determinadas liñas para a preparación do curso 2020/2021 co obxecto 

de que os centros e o profesorado organicen plans de recuperación e adaptación do 

currículo e das actividades educativas para o curso 2020/2021, coa finalidade de 

permitir o avance de todo o alumnado e especialmente do que ten mais dificultades. A 

Orde EFP/5,1/2020, do 20 de xuño, pola que se publican acordos da Conferencia 

Sectorial de Educación, para o inicio e o desenvolvemento do curso 2020/2021 

establece que as administracións educativas adoptaran as medidas que correspondan 

para dar resposta a posibles alteracións das actividades lectivas presenciais. O 

Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020/2021, establece as medidas preventivas, 

colectivas e individuais, que deben adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso 

escolar 2020/2021, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e 

as súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de 

contaxio por COVID-19 Consecuentemente, tendo en conta a excepcionalidade do 

terceiro trimestre do curso escolar 2019/2020, así como a posibilidade de que se 

produza a necesidade de alternar determinados períodos de docencia presencial con 

outros de docencia non presencial durante o próximo curso 2020/2021, faise 

imprescindible establecer adaptacións no marco da organización do currículo, da 

metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica dos centros docentes 

e o seu profesorado. Procede ditar instrucións para adaptar a programación do curso 

2020/2021, adoptando as medidas necesarias de atención a diversidade orientadas a 

responder a necesidades educativas concretas do alumnado e a consecución dos 

resultados de aprendizaxe vinculados as aprendizaxes imprescindibles, que a 

situación excepcional do curso 2019/2020 lles dificultou adquirir. Primeiro. Obxecto e 

ámbito de aplicación Estas instrucións teñen por obxecto determinar, para o curso 

académico 2020/2021, aspectos organizativos e medidas educativas necesarias para 

o desenvolvemento no CEIP Manuel Respinoda Comunidade Autónoma de Galicia, 

das ensinanzas establecidas ao abeiro da Lei orgánica 2/200,, do 3 de maio, de 

educación, na redacción dada pola Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa. Segundo. Liñas xerais para o curso 2020/202 
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1 1. PROGRAMA DE ACOLLIDA. ADAPTACIÓN DO CEIP MANUEL RESPINO AO 

CONTEXTO COVID -19 CURSO 2020-2021 

Obxectivos  

O presente Plan de Acollida do CEIP Manuel Respino pretende ser un instrumento de 

axuda na incorporación e adaptación do alumnado na volta ao colexio, despois da 

suspensión da actividade lectiva presencial motivada pola pandemia provocada pola 

COVID-19. Seguiranse na súa elaboración as instrucións e recomendacións das 

administracións educativas e sanitarias pertinentes. Desenvolverase, cando menos, 

nas dúas primeiras semanas do curso.  

Son obxectivos deste plan:  

● Considerar ás diferentes situacións emocionais vividas polo alumnado e as súas 

familias durante a pandemia, procurando dar unha resposta na medida das 

posibilidades.  

● Difundir entre a comunidade educativa as novas normas de organización e 

funcionamento.  

● Difundir entre a comunidade educativa as actuación referidas a medidas de 

prevención, hixiene e protección.  

● Fomentar accións formativas nas distintas titorías para que o alumnado adquira 

unha competencia dixital que lle permita desenvolverse na modalidade de ensino 

presencial e non presencial.  

● Desenvolver actuacións que axuden ao alumnado na xestión dos sentimentos 

relacionados coas repercusións e efectos emocionais que se puideron derivar do 

confinamento.  

● Fomentar a motivación e o equilibrio persoal do alumnado.  

● A tal efecto deseñaranse actuacións que axuden a desenvolver estes obxectivos, 

priorizando o equilibrio persoal, a xestión emocional e as relacións interpersoais. 

 Neste sentido axustaranse os documentos do centro: Plan de Acollida, Plan de Acción 

Titorial e Plan de Convivencia.  
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a) Novas normas de organización e funcionamento do centro O equipo directivo 

realizará o presente plan de acollida coa intención de transmitir á comunidade 

educativa as normas e protocolos que deben cumprir, coidando a súa correcta 

execución para a súa seguridade e a do alumnado. Unha vez coñecidas as novas 

normas polo profesorado, cada equipo docente colaborará especialmente no 

cumprimento das mesmas e no fomento de valores como a responsabilidade 

individual, os hábitos de saúde e auto-coidado e a solidariedade. Nas titorías 

traballaranse de xeito sistemático as novas rutinas, especialmente nas entradas, 

saídas, desprazamento polo centro...  

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección Co fin de reiniciar a actividade 

docente presencial e de garantir as condicións de seguridade da comunidade 

educativa, o centro, atendendo ás instrucións das administración educativas e 

sanitarias, estableceu un protocolo. Neste documento sinálanse as medidas a tomar 

en canto a prevención, hixiene e protección. Fomentarase a realización nas titorías de 

actividades dirixidas á aprendizaxe e interiorización das novas rutinas: normas de 

hixiene, distancia física e uso de materiais.  

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria 

para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, 

non presencial Incidirase especialmente nos contidos que conducen á alfabetización 

dixital, como a utilización básica do ordenador, o manexo dun procesador de textos e a 

busca guiada en Internet. Poñeranse todos os medios para tentar de eliminar a brecha 

dixital que poida existir entre o alumnado no uso e /ou acceso á tecnoloxía.  

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades 

grupais de acollida e cohesión Un dos obxectivos primordiais do programa de acollida 

adaptado ao contexto COVID é recibir ao alumnado nun atípico comezo de curso, 

velando tanto por un restablecemento adecuado dos seus vínculos afectivos como 

pola súa situación emocional despois de vivir o confinamento. O período de acollida e 

adaptación ao contexto COVID levarase a cabo, cando menos, no mes de setembro 

de 2020, seguindo as indicacións da administración educativa. Desde o centro 

daranse unhas liñas xerais para poder implementar estes aspectos nas aulas. En cada 

aula personalizaranse estas actuacións tendo en conta o nivel de desenvolvemento 

evolutivo e as situacións acaecidas, así como prestando atención ao alumnado que 
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poida atoparse nunha situación máis vulnerable. Atención aos aspectos emocionais do 

alumnado  

No comezo do curso, o profesorado desenvolverá accións, estratexias e dinámicas de 

grupo que axuden a mellorar a xestión emocional do alumnado. Con este fin:  

• Prestará especial atención á acción titorial, así como á transversalidade do traballo 

das emocións e expresión de sentimentos desde as propias materias.  

• Arbitrará tempos e espazos para que o alumnado exprese as emocións e 

sentimentos xerados no proceso.  

• Prestará especial atención á observación do estado emocional do alumnado e, unha 

vez coñecida a situación de partida de cada un dos seus alumnos/as, poderá deseñar 

actividades para facilitar o afrontamento das emocións detectadas, mediante o 

establecemento de distintas estratexias (reforzando condutas positivas, modelando 

situacións) e actividades para unha adecuada intelixencia emocional (empatía, escoita 

activa,…).  

• Realizará un seguimento que poida detectar a conveniencia dunha actuación 

particular en determinados casos (procesos de duelo patolóxico por falecementos, 

enfermidades sobrevindas, trastornos emocionais, etc). Cando se estime oportuno 

facer unha actuación individual, o Departamento de Orientación atenderá de forma 

personalizada a aquelas familias que presenten unhas necesidades máis específicas e 

requiran de orientación e asesoramento, derivándose os casos a profesionais 

especializados cando sexa necesario. É fundamental nestes casos estar alerta a 

algúns indicadores que nos axuden a detectar posibles dificultades e orientar posibles 

axudas. linguaxe non verbal ou corporal, ton de voz, mirada, comportamentos ou 

condutas estrañas, nivel de distractibilidade, irritabilidade, cansazo, sono, inquietude…  

• Procurará utilizar unha metodoloxía que fomente a participación do alumnado 

baseada principalmente no diálogo, a comprensión, o acompañamento e a 

comunicación, onde os alumnos/as poidan compartir os seus sentimentos e emocións 

vividas.  

• Deseñará e implementará accións co alumnado que prioricen a atención emocional 

no momento de reincorporación á actividade lectiva presencial.  
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• En xeral procurarase traballar co alumnado a capacidade de adaptación á nova 

situación tras a pandemia pola COVID-19. Debemos axudarlles a superar as 

adversidades vividas da mellor maneira posible e a conseguir que sexan persoas máis 

resilientes. Neste aspecto pódense realizar actividades orientadas a:  

◦ Desenvolver a afectividade e o equilibrio persoal.  

◦ Desenvolver as propias habilidades, a toma de decisións, a autonomía, a 

autoestima e a autoconfianza, así como a competencia para enfocarse nas fortalezas 

individuais.  

• Identificar algunhas emocións xurdidas neste contexto, ser quen de comunicalas e 

buscar apoio, así como desenvolver estratexias positivas para regulalas:  

◦ Medo: neste caso procuraremos normalizar o sentimento, escoitarlles activamente 

e deixar que se expresen libremente, dándolle estratexias para aprender a xestionalo.  

◦ Tristeza e ansiedade: axudarlles a detectar os pensamentos negativos e a buscar 

alternativas de pensamento; transmitirlles que poden afrontar ese sentimento e 

desenvolver actividades e estratexias para aliviarse, para mellorar ese estado de 

ánimo, para auto-xerar emocións positivas, para controlar a ansiedade, etc.  

◦ Ira: explicarlles que hai situacións que non dependen de nós e que temos que ser 

pacientes e soportar o mellor posible a situación. Como adultos hai que axudar a 

conter respostas emocionais inadecuadas e ofrecerlles ao mesmo tempo alternativas 

de resposta máis adaptativas. É fundamental nestes casos a empatía, a comprensión 

sobre os sentimentos dos demais e dar espazo e tempo para a xestión da emoción.  

◦ Duelo por perda dun ser querido: o proceso de duelo é máis complicado dadas as 

circunstancias nas que non se puideron realizar as despedidas sociais. Apoiaremos e 

acompañaremos nos procesos de duelo, dándolles oportunidade de comunicar os 

seus sentimentos e tratando de facilitar dito proceso.  

• Realizar actividades que favorezan a empatía no noso alumnado, a adopción de 

diferentes puntos de vista, o respecto das distintas emocións e as diferentes formas de 

afrontamento. Pódense utilizar para iso casos reais, contos, películas… Atención aos 

aspectos emocionais do profesorado Neste programa queremos facer unha referencia 

moi especial ao profesorado. En primeiro lugar porque tamén viviu unha situación 

excepcional durante o confinamento pola COVID-19 e pode estar afectado/a polas 
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distintas situacións acaecidas en cada ámbito familiar e social. Ademais, durante todo 

este tempo, o profesorado tamén tivo que enfrontarse a novos retos docentes 

relacionados, entre outros aspectos, coa docencia virtual, a adaptación de materiais, a 

flexibilidade para axustarse a distintas situacións e necesidades do seu alumnado e 

familias, as esixencias académicas, así como a tolerancia á frustración ante a 

imposibilidade, en moitas ocasións, de non poder chegar a atender a todos s os seus 

alumnos/as nas condicións óptimas como consecuencia de multitude de factores e 

circunstancias. Atención a aspectos sociais e á realización de actividades grupais de 

acollida e cohesión. É fundamental desenvolver vínculos estreitos do alumnado co 

grupo co fin de fomentar o sentimento de seguridade física e emocional dentro da 

escola. Para iso é recomendable realizar dinámicas e accións orientadas a:  

• Establecer un clima de centro e aula baseado na confianza e no respecto ás opinións 

• Desenvolver actividades para fomentar a comunicación interpersoal e a cohesión no 

grupo. • Realizar dinámicas de autoestima que estimulen a cohesión e o bo 

funcionamento do grupo: carta de benvinda; “Botei de menos a…por…”; cartas a 

compañeiros/ as; lentes de ver en positivo aos demais e a un mesmo; recuncho do 

eloxio; buscar un “saúdo COVID”…  

• Desenvolver a comunicación asertiva, a escoita activa, os estilos de comunicación.  

• Desenvolver a autoestima a partir de actividades de valoración positiva entre iguais.  

• Desenvolver a empatía, a identificación e recoñecemento de emocións nos demais.  

• Desenvolver as habilidades sociais básicas.  

• Fomentar o ensino de valores para determinar o correcto e o incorrecto, para 

demostrar unha actitude afectuosa cara aos demais, para recoñecer a importancia da 

comunidade.  

• Recoñecer a súa contribución á sociedade. Realizar actividades que lles axuden a 

ser conscientes da importancia da súa contribución persoal á mellora da situación, o 

que, ademais, pode pode servir como unha fonte de motivación. 
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ANEXO V: AUTOAVALIACIÓN DIAGNÓSTICA COVID 

 


