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1. Introdución. 

O SARS- CoV-2 é un virus que infecta a seres humanos e algúns animais. A infección polo SARS-

CoV-2 nas persoas identificouse por primeira vez en 2019. Pénsase que este virus se transmite dunha 

persoa a outra a través das gotas que se dispersan cando a persoa infectada tose, estornuda ou fala. É 

posible que tamén se transmita por tocar unha superficie co virus e logo levar as mans á boca, o nariz 

ou os ollos, aínda que isto é menos frecuente. Causa unha enfermidade respiratoria chamada 

enfermidade por coronavirus eo período de incubación pode variar entre 2 e 14 días. Por iso, as 

mellores medidas de protección son o illamento de persoas contaxiadas e portadoras do virus e a 

hixiene persoal. 

Por ese motivo, e coa información dispoñible neste momento, enténdese necesaria a adopción dunha 

serie de medidas que protexan a nosa comunidade educativa no desenvolvemento da actividade 

presencial docente. Neste protocolo xeral, cuxa misión é desenvolver a actividade docente presencial 

garantindo as condicións de seguridade e saúde das persoas, isto é, garantir o dereito a unha educación 

de calidade do noso alumnado en condicións de seguridade e saúde, tanto para o persoal do centro 

educativo como para o alumnado, relaciónanse unha serie de medidas de tipo organizativo, hixiénicas 

e técnicas a poñer en marcha.O conxunto de medidas incluídas no presente documento serán obxecto 

de revisión continua en función da evolución do risco sanitario; das decisións que adopten as 

autoridades educativas e sanitarias autonómicas e estatais e das decisións que se adopten no propio 

centro para a súa constante mellora. 

Consideramos tamén de gran importancia trasladarlle ás familias unha información útil sobre como 

vai implementar o centro as medidas de seguridade. Por ese motivo daráselles información sobre as 

condicións de apertura dos centros e dos medios de seguridade e saúde nos mesmos, así como do seu 

papel de vixilancia na posible aparición de síntomas e de reflexión cos seus fillos/as sobre a 

necesidade de manter unha actitude responsable ante as novas normas. 

Este protocolo é un documento público que estará a disposición das autoridades sanitarias e 

educativas pertinentes e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa; será 

obxecto de difusión na paxina web do centro e a través doutras canles que o centro considere 

oportunas; terá un carácter dinámico e actualizarase en todo momento segundo as directrices 

establecidas polas autoridades sanitarias e, baséase nas recomendacións e achegas contidas na 

resolución conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a 

Consellería de Sanidade, pola que se aproba o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 

para o curso académico 2021/22 nos centros de ensino non universitario de Galicia. 
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Os obxectivos fundamentais deste protocolo: 

- Establecer os procesos para crear unha contorna escolar saudable e segura nas distintas etapas 

educativas, mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben 

adoptarse no inicio e no desenvolvemento do curso escolar 2021/22 por toda a comunidade educativa, 

co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. 

- Fixar unha liña común de actuación no centro ante a situación sobrevida pola COVID-19, adaptando 

o protocolo elaborado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Consellería de 

Sanidade a tal efecto. 

- Achegar solucións eficaces ao persoal docente e non docente, familias e alumnado do centro para 

recuperar, dentro do posible, a normalidade na actividade escolar, tendo en conta as necesarias 

precaucións de hixiene, utilización de equipos de protección e distanciamento físico. 

- Determinar as medidas de detección precoz e a actuación e xestión axeitada ante os posibles casos, 

para reaccionar de xeito rápido e efectivo ante unha posible emerxencia. 

- Definir 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 nun aula/etapa educativa/centro. 

Este documento está formado por varios plans: 

- Plan de adaptación do CEIP Manuel Respino ao contexto COVID-19 no curso 2021/22. 

- Plan de continxencia do CEIP Manuel Respino no curso 2021/22. 

- Protocolo de organización e funcionamento da biblioteca escolar.  

- Protocolo de Atención á Diversidade. 

- Plan de Acollida. 

- Protocolo do servizo complementario de Comedor Escolar. 

Este documento será presentado ao Claustro de Mestres na sesión con carácter ordinario que se 

celebrará o día 01/09/2021; ao Consello Escolar, na sesión con carácter ordinario do día 03/09/2021 

e, será presentado ás familias en reunión o 07/09/2021. 

A regulación do funcionamento do centro durante o curso escolar 2021/22 queda recollido neste 

documento tendo carácter supletorio as NOF, o Plan de Convivencia e o PEC. 
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Será remitido ao Servizo de Inspección Educativa da Xefatura Territorial de Ourense xunto co resto 

da documentación correspondente ao inicio de curso. 

2. Medidas de prevención básica. 

Deberanse ter en conta as seguintes medidas preventivas para evitar a aparición de novos gromos e 

eventualmente deter unha posible transmisión comunitaria: 

- A hixiene de mans realizarase de xeito frecuente e meticuloso (á entrada, á saída, nos cambios de 

clase, antes e despois do recreo), durante ao menos 40 segundos. Débese ter en conta que cando as 

mans teñen sucidade visible o xel hidro-alcohólico non é suficiente e é necesario usar auga e xabón. 

- Evitar tocarse o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 

- Ao tusir ou esbirrar, cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado ou usar panos de papel desbotable, 

non utilizar nunca as mans. 

- Usar panos de papel desbotable para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso nunha 

papeleira con bolsa e tapa, desinfectando posteriormente as mans. 

- O alumnado recibirá educación para a saúde para posibilitar unha correcta hixiene das mans e 

hixiene respiratoria e o uso adecuado da máscara. 

- É recomendable que cada alumno/a ocupe o mesmo lugar durante o tempo de estancia no centro 

escolar, tanto na aula como no comedor, sempre que sexa posible. 

- Evitar o contacto físico. 

- Ventilar as dependencias durante o maior tempo posible, sempre que as condicións ambientais o 

permitan. 

- Nas entradas do centro disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao persoal do centro 

coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar unha adecuada hixiene das 

mans. 

- En todas as aulas e espazos comúns (comedor, biblioteca, pavillón, etc) na zona máis próxima á 

porta da mesma, colocarase un dispensador de xel hidro-alcohólico. 

- Tanto nos accesos como nos espazos de atención ao público deben establecerse distancias mínimas 

de seguridade de polo menos 1.5 metros para evitar a acumulación de persoas nas zonas de acceso, 

espera e atención ao público. Faranse visibles mediante marcas no chan. 



                           PLAN DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID NO CURSO 2021/22 

  

                              CEIP MANUEL RESPINO 

6 
 

- Nas mesas e despachos de atención ao público, establecerase unha distancia mínima de 1.5 metros 

entre o usuario e o persoal, agás naquelas que conten cunha mampara protectora. A distancia farase 

visible mediante marcas no chan. 

- Camiñar sempre pola dereita nos corredores e espazos comúns seguindo as indicacións. 

 2.1. Datos do centro. 

Código Denominación 

32011755 CEIP Manuel Respino 

 

 2.2. Membros do equipo COVID. 

O equipo COVID do CEIP Manuel Respino será referencia para o resto da comunidade educativa. 

Está formado pola persoa titular da dirección do centro, ou persoa na que delegue ou a substitúa, e 

dous membros do profesorado, correspondendo á persoa titular da dirección do centro o nomeamento 

dos restantes membros, así como a función de coordinadora COVID e a interlocución coa 

administración entre outras que se relacionan a continuación. 

As canle de comunicación establecida polo centro serán as seguintes: 

- Vía telefónica. 

-  Correo electrónico do centro. 

- Páxina web do centro. 

Enderezo C.P. 

Avenida de Vilela, 34 32350 

Concello Provincia 

A Rúa Ourense 

Teléfono Correo electrónico 

988310631 ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal 

Páxina web 

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

mailto:ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrespino/
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- Reunións conxuntas nas que se garden as medidas de seguridade, sempre que sexa preciso e, 

preferiblemente, a través de medios telemáticos. 

- Uso de aplicacións de mensaxaría instantánea (AbalarMóbil, WhatsApp). 

- EDUCOVID: canle informática habilitada pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

específica para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de información. 

Será utilizada polo centro educativo para notificar os casos ou para a identificación dos contactos 

próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A información será accesible para o persoal 

sanitario que determine a autoridade sanitaria. 

 
EQUIPO COVID 

Teléfonomóbildecontacto 988 310 631 

653 035 336 

Membro1 D. Emilio M. González López 
 

 
Cargo 
 

Directordocentro 

Suplente 1 Dna. Paula Pose López 
 

Xefa de estudos. 

 

 

 
T 

A 

R 

E 

F 

A 

S 

 

A 

S 

I 

G 

N 

A 

D 

A 

S 

 

- ElaboracióndoProtocolodeActuaciónCOVID. 

- Coordinación e comunicación, segundo estableza o Plan de Adaptación, da persoa 

con sospeita da COVID mantendo relación co profesional sanitario de referencia, 

coa Xefatura Territorial de Educación, de Sanidade e co SERGAS. 

- Coordinar e fomentar a participación dos distintos sectores da comunidade escolar 

na procura de medios precisos para a máis eficaz execución medidas de prevención 

da COVID. 

- Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre 

normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se 

reciba no centro relacionados coa COVID. 

- Facer cumprir o Plan de Adaptación á situación da COVID. 

- Interlocución coa Administración Educativa e Sanitaria. 

- Comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado nos temas 

relacionados coa COVID 

- Propoñer o nomeamento dos membros do equipo COVID. 

- Coordinación do equipo COVID. 

- Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

- Xestión das peticións, en caso de vulnerabilidade. 
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- Proporcionar a información que lle sexa requirida polas autoridades educativas 

competentes e colaborar en todo o relativo ó logro dos obxectivos do Plan de 

Adaptación. 

- Recibir as comunicacións dos membros da comunidade educativa con respecto aos 

casos confirmados e aos resultados das probas da COVID para a súa comunicación 

e rexistro. 

- Velar polo cumprimento por parte da comunidade educativa das medidas de 

prevención da COVID. 

- Rexistro electrónico das ausencias do profesorado e alumnado afectados polo 

COVID. 

- Xestión e coordinación dos abrochos ou gromos. 

- Xestionar os recursos materiais do centro, facendo responsable aos membros dos 

distintos sectores da comunidade educativa, especialmente os restantes membros do 

Claustro baseándose nunha actuación exemplarizante no uso dos materiais e no 

respectos das normas de prevención. 

Membro2 Dna. Patricia García Arias 
 

 
Cargo 

Secretaria 

Suplente 2   
 

 
T 

A 

R 

E 

F 

A 

S 

 

A 

S 

I 

G 

N 

A 

D 

A 

S 

 

- ElaboracióndoProtocolodeActuaciónCOVID. 

- Difundir a información á comunidade educativa. 

- Apoio á persoa coordinadora axudándolle na xestión do control da COVID. 

- Control na xestión dos elementos de prevención e coidado da COVID. 

- Apoio na planificación de actividades para o fomento da prevención da COVID. 

- Realizar o inventario xeral dos produtos mercados e dispoñibles no centro para a 

prevención da COVID. 

- Colaborar na organización das propostas de mellora. 

- Elevar as propostas dos equipos docentes ao Equipo Covid. 

- Coordinar a organización do alumnado. 

- Velar polo cumprimento do protocolo por parte de todos os membros da comunidade 

educativa. 

- Coordinar a distribución da carteleira polos corredores e polas aulas. 

Membro3 Dna. Mª Elena López Rodríguez 

 
 

Cargo 

Orientadora 
 

Suplente 3   
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T 

A 

R 

E 

F 

A 

S 

 

A 

S 

I 

G 

N 

A 

D 

A 

S 

 

- Elaboración do Protocolo de Actuación COVID. 

- Difundir a información á comunidade educativa. 

- Apoio á persoa coordinadora axudándolle na xestión do control da COVID. 

- Control na xestión dos elementos de prevención e coidado da COVID. 

- Apoio na planificación de actividades para o fomento da prevención da COVID. 

- Realizar o inventario xeral dos produtos mercados e dispoñibles no centro para a 

prevención da COVID. 

- Colaborar na organización das propostas de mellora. 

- Elevar as propostas dos equipos docentes ao Equipo Covid. 

- Coordinar a organización do alumnado. 

- Velar polo cumprimento do protocolo por parte de todos os membros da 

comunidade educativa. 

- Coordinar a distribución da carteleira polos corredores e polas aulas. 

- Coordinación co departamento de orientación para o seguimento do alumnado NEAE. 

 

 2.3. Centro de saúde de referencia. 

 

 
Centrodesaúdederef

erencia 

 

 
CENTRODESAÚDEDE A RÚA. 

RúaUrb. Losada,17,32350, A 

Rúa(Ourense) 

Teléfono 988310176 
 

Horario 
- 
Delunsavenresde8:00

a21:00horas. 

- 

Sábadode08:00a15:0

0 horas 

Contactos 

Enfermeira1 Dna. Manuela Fernández Estévez 

Enfermeira2 Dna. Gemma Rodríguez Álvarez 

Pediatra D.Francisco Javier Ramos Alija 

Médico de At. Primaria D. Pablo Deramond Mundaca 

  

2.4. Espazo de illamento. 

A sala Covid é o lugar no que permanecerá o alumnado que presente sintomatoloxía compatible coa 

Covid-19, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, mentres non se xestiona o seu 

traslado.  
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No caso descrito con anterioridade, contactarase coa familia ou persoa de referencia do alumno, que 

deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

O espazo de illamento Covid habilitado será unha dependencia situada no planta baixa do edificio 

principal. Esta dependencia está ubicada nas inmediacións da porta que da acceso ao centro. Según 

se entra no centro, será a primeira dependecia situada á man esquerda e, na que ata o presente ano 

académico se ubicaba a secretaría do centro. Consideramos que esta dependencia do centro é a máis 

idónea por atoparse na planta baixa, preto da porta da entrada e con boa ventilación. 

Este espazo será de uso individual e contará en todo momento con máscaras de protección, luvas, 

solución hidro alcohólica, papeleira de pedal, bolsas de lixo, panos desbotables, termómetro, libro de 

rexistro, dossier con datos dos alumnos e líquido desinfectante. 

No caso do alumnado que se atope no edificio anexo e que presente síntomatoloxía compatible coa 

Covid-19, o mestre/a que nese momento se atope co alumno/a en cuestión, contactará vía telefónica 

coa conserxería do centro e será un membro do equipo Covid o que se encargue do traslado do 

alumno/a á sala Covid e da súa custodia ata que se xestione o seu traslado por parte dalgún familiar 

ou persoa autorizada. 

 2.5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa. 

ETAPA                    NIVEL GRUPO NºALUMNOS/AS 

 

 

 

ED.INFANTIL 

(2º ciclo) 

4º  

 

A 13 

5º  

 

A 10 

6º  

 

A 20 

 

TOTAL ALUMNOS/AS 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

ED.PRIMARIA 

1º 

 

A 12 

2º 

 

A 25 

3º 

 

A 

 

18 

B 

 

18 

4º 

 

A 17 

5º 

 

A 24 

6º 

 

A 25 

 

TOTAL ALUMNOS/AS 

 

179 
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2.6. Cadro de persoal do centro educativo. 

 

 

Persoal NON docente 

Auxiliar Técnico Educativo 1 

Conserxe 1 

Auxiliar de conversa 1 

Persoal de comedor 9 

 

 

Persoal docente 

Mestres de Ed. Infantil 4 

Mestres de Ed. Primaria 7 

Mestres especialistas 7 

Orientación 1 

 

Persoal de limpeza 

Quenda de mañá 1 

Quenda de tarde 2 

 

 2.7. Determinación dos grupos estables de convivencia. 

Etapa EDUCACIÓNINFANTIL Nivel 4ºEI Grupo A 

Aula EAP1-3 Nºdealumnadoasignado 13 Nºdeprofesoradoasignado 5 

 NºPersoalnondocente (ATE) 0 

 

Etapa EDUCACIÓNINFANTIL Nivel   5º EI Grupo A 

Aula EAP1-1 Nºdealumnadoasignado 10 Nºdeprofesoradoasignado 5 

 NºPersoalnondocente (ATE) 0 

 

Etapa EDUCACIÓNINFANTIL Nivel 6º EI Grupo A 

Aula EAP0-3 Nºdealumnadoasignado 20 Nºdeprofesoradoasignado 5 

 NºPersoalnondocente 1 

 

Etapa EDUCACIÓNPRIMARIA Nivel 1ºEP Grupo A 

Aula PI08 Nºdealumnadoasignado 12 Nºdeprofesoradoasignado 7 

 NºPersoalnondocente (ATE) 0 

 

Etapa EDUCACIÓNPRIMARIA Nivel 2ºEP Grupo A 

Aula PI11 Nºdealumnadoasignado 25 Nºdeprofesoradoasignado 8 

 NºPersoalnondocente (ATE) 0 
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Etapa EDUCACIÓNPRIMARIA Nivel 3ºEP Grupo A 

Aula P1-03 Nºdealumnadoasignado  Nºdeprofesoradoasignado 7 

 NºPersoalnondocente 0 

 

Etapa EDUCACIÓNPRIMARIA Nivel 3ºEP Grupo A 

Aula P1-07 Nºdealumnadoasignado  Nºdeprofesoradoasignado 7 

 NºPersoalnondocente 0 

 

Etapa EDUCACIÓNPRIMARIA Nivel 4ºEP Grupo A 

Aula P1-06 Nºdealumnadoasignado 17 Nºdeprofesoradoasignado 7 

 NºPersoalnondocente 1 

 

Etapa EDUCACIÓNPRIMARIA Nivel 5ºEP Grupo A 

Aula P1-02 Nºdealumnadoasignado 24 Nºdeprofesoradoasignado 7 

 NºPersoalnondocente 0 

 

Etapa EDUCACIÓNPRIMARIA Nivel 6ºEP Grupo A 

Aula P1-05 Nºdealumnadoasignado 25 Nºdeprofesoradoasignado 7 

 NºPersoalnondocente 0 

 

 2.8. Medidas específicas para grupos de convivencia estables. 

Estableceranse grupos estables de convivencia, constituídos polo mestre/a titor/a e polo 

alumnadoasignado ao grupo que conta cun espazo de referencia, cun máximo de 25 alumnos/as. 

Nestes grupos estables de convivencia tamén intervirán o profesorado especialista que imparta 

docencia no grupo eo persoal de apoio necesario como se ve no cadro do punto anterior. Este persoal 

especialista entrará áaulamantendo asmedidasxenéricasdeprotección. 

Os membros destes grupos poderán socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia 

interpersoal de forma estrita. En todo momento, estes grupos deberán evitar a interacción con 

outrosgrupos docentroeducativo, limitando ao máximoo númerodecontactos. 

Cada grupo terá asignada unha aula de xeito permanente. Primarase a estancia na aula designada e 

limitarase a momentos necesarios a utilización doutros espazos escolares, que serán ben 

especificados. En todo caso, garantirse a estanquidade do grupo de convivencia estable en todas as 

actividades que se realicen dentro do centro educativo. 
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No caso de que a transmisión sexa moi baixa permitirase que os grupos de convivencia estable 

interaccionen con outros grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre. 

Tendo en conta o exposto no Protocolo de adaptación ao contexto Covid para o curso 2021/22 

publicado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e pola Consellería de Sanidade, 

dentro das aulas de convivencia estable establecemos as seguintes medidas: 

Uso da máscara: 

- Para o alumnado de educación infantil a máscara é de uso altamente recomendable sempre que 

exista boa tolerancia tanto en entradas, saídas, corredores como na aula. Para o alumnado de 1º a 6º 

de educación primaria o uso é obrigatorio durante todo o horario lectivo en todos os espazos escolares. 

A obrigatoriedade non será esixible para alumnado que presente algún tipo de enfermidade ou 

dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de 

discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben presenten 

alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara 

deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

- O alumnado ten que traer unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para 

gardala en caso necesario, como por exemplo no momento da merenda ou á hora do xantar. 

- Todo o profesorado do centro así como o restante persoal, deberá empregar máscara durante toda a 

xornada lectiva. 

Nas aulas de PT e AL sempre que o profesorado o solicite, terán a súa disposición pantallas faciais e 

mamparas. 

Entradaá aula: 

No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicaranse uns minutos á desinfección 

da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos desbotables e 

solucióndesinfectante). Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene 

e contactosocial epermitirqueoalumnadose laveasmanssenon ofixopreviamente. 

Grupos de traballo colaborativo: 

Nas aulas de educación infantil realizaranse grupos de traballo colaborativo. A distribución das 

mesas do alumnado en infantil está determinada pola propia forma do mobiliario utilizado 

tradicionalmente en ditas aulas, que supón que haxa un mesmo espazo compartido por varios 

alumnos/as. Estes grupos estarán formados por un máximo de 5 alumnos, preferiblemente sempre 

os mesmos, de tal xeito que se reduzan as interaccións físicas entre grupos. Estes grupos traballarán 
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cun distanciamento físico, con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros respecto dos restantes 

grupos. 

Na aula do 5º nivel de educación infantil, ao contar con 10 alumnos, establecerase un único grupo 

colaborativo que coincidirá co grupo de convivencia estable. 

Grupos de convivencia estable en aulas e zonas de uso común: 

Durante as clases nas aulas o alumnado disporase sentado en pupitres orientados cara a dirección do 

posto do profesor/a. 

Ao tratarse de grupos de convivencia estable non se aplicarán criterios de limitación de distancia. 

En cada unha das materias que se impartan fóra da aula asignada ao grupo de convivencia estable, 

adaptarase a metodoloxía, evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. 

Na clase de Educación Física os exercicios serán individuais na medida do posible, minimizando o 

uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos/as e procurando a súa limpeza e 

desinfección despois do seu uso. O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, 

de maneira individual, a maís de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite 

a práctica. 

Na aula TIC e no ximnasio, o mestre/a que a estea utilizando, finalizará a clase 5 minutos antes da 

hora para realizar a ventilación e organizar a saída ordenada do alumnado. Así impediremos que 

coincida co seguinte grupo que vaia utilizar a aula para evitar que se formen aglomeracións de 

alumnado. Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos 

comúns de uso privativo. 

A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas públicas, 

aplicando as normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias. 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 de xeito habitual. 

Material: 

Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego 

máis común) que preferiblemente permanecerá no centro, debendo contar nos seus fogares con outro 

kit para a realización dos traballos diarios. O alumnado non compartirá material de uso propio con 

ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo 

diferenciado para o material de cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros 

compañeiros.  En  educación  infantil  e  1º  de  educación  primaria  disporán  de  gavetas individuais. 

O material de cada alumno/a deberá ser rotulado co seu nome. 
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Cando sexa necesario empregar material común entre os grupos de traballo colaborativo en 

educación infantil distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos grupos, tendo que ser 

desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. 

Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e 

importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material. Así mesmo e de acordo coa 

metodoloxía de cada materia, debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez finalizada 

a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos común 

de uso privativo. 

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a teña entre o seu material 

un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común antes de cada uso. 

Mobilidade na aula e polo recinto escolar: 

Evitarase o desprazamento do alumnado na aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar 

pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar. 

Durante os cambios de clase o alumnado permanecerá sentado no seu sitio ata que veña recollelos o 

mestre/a especialista. A saída será ordenada e continua, de un en un, deixando a distancia de 

seguridade. 

Nas entradas e saídas do centro escolar, ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de 

Educación Física, TIC, biblioteca, Música, valores cívicos e sociais ou saír ao patio, deberán 

respectar o percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde de entrada/saída asignada. 

Medidas de hixiene e limpeza: 

Extremarase a hixiene e limpeza persoal, tanto do alumnado como do persoal docente e non docente. 

Será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas.En todas as aulas, na zona máis 

próxima á porta da mesma, colocarase un dispensador con xel hidroalcohólico e papeleira de 

pedal.Aproveitaranse os primeiros minutos da clase para lembrar os protocolos de hixiene e contacto 

social e facer a desinfección de mans. 

No caso de aulas de especialidades, así como na biblioteca, ximnasio e aula de informática, será 

obrigatoria a hixiene de mans á entrada e saída das mesmas e extremaranse os protocolos de limpeza 

por tratarse de aulas de uso compartido. Intentarase concienciar ao grupo que abandone as mesmas, 

da necesidade da desinfección do material utilizado para o seu uso polo seguinte grupo. 

Tamén se extremará a orde e limpeza dos postos de traballo do alumnado. Ao rematar a xornada 

lectiva os postos de traballo de cada alumno/a deberán quedar baleiros para facilitar a súa limpeza e 

desinfección. Os kits de traballo de cada alumno serán gardados en caixas de almacenamento de 

plástico de medidas 36x42x25 centímetros aproximadamente. 

Nas perchas o material ou roupa colocarase do xeito máis individualizado posible. Colgaranse 
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abrigos, mochilas, etc en perchas deixando, se é posible, espazo de separación dun gancho entre uns 

e outros, evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies que poidan ser susceptibles de estar 

infectadas. 

Substitucións do profesorado ausente: 

A Xefatura de Estudos procurará, sempre e cando sexa posible, na asignación de substitucións para 

as distintas aulas manter os grupos estables de convivencia, evitando as rotacións de profesorado. 

 2.9. Canle de comunicación. 

Persoal docente e non docente: 

Tanto o persoal docente como non docente, seguindo o establecido no protocolo da Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade, deberá realizar diariamente, antes da chegada ao centro, unha 

auto enquisa de síntomas para comprobar, no caso de que os haxa, que estes non sexan compatibles 

cunha infección por SARSCoV-2 (Anexo I). No caso que exista unha sintomatoloxía compatible 

coa COVID debe comunicarllo a algún dos membros do equipo COVID coa máxima urxencia co 

fin de que se poida organizar a actividade lectiva tendo en conta a ausencia do mestre/a e para que 

se poidan tomar as medidas pertinentes. En xeral procurarase a menor rotación posible do persoal e 

profesorado. 

Poderán contactar con algún membro do equipo COVID vía telefónica ou a través de aplicacións de 

mensaxaría instantánea como WhatsApp ou Telgram. 

Ademais se a sintomatoloxía é compatible, manterase en illamento preventivo domiciliario, 

poñéndose en contacto co seu centro de saúde de referencia ou, de ser o caso, aos facultativos da súa 

mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun 

test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer 

o resultado da proba. 

Alumnado: 

Os pais/nais/titores/as legais do alumnado realizarán unha un auto avaliación dos síntomas de forma 

diaria antes de chegar ao centro, a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por 

SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico epidemiolóxica que se describe no Anexo I. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e 

algún membro da súa familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das 

seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do equipo COVID á maior brevidade posible. 

Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co 

comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a 

consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 

A familia do alumnado afectado comunicará a ausencia á persoa coordinadora COVID do centro 
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telefónicamente, a través de aplicacións de mensaxaría instantánea como WhastApp e Telegram ou 

a través do correo electrónico do centro. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun alumno/a, durante a 

estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que 

deberá presentarse no centro á maior brevidade. Mentres non se xestiona o seu traslado, o alumnado 

permanecerá illado na sala COVID. 

Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará 

a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, 

acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, 

contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da Covid-19, 

tanto o alumnado como o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao 

centro ao ser considerados contactos estreitos. 

Por outra parte, tanto alumnado como persoal do centro conviventes dunha persoa con síntomas 

compatibles coa COVID que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que 

sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena 

no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo. No momento no que se 

coñeza o resultado, a persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora 

COVID do centro telefonicamente ou a través das aplicacións de mensaxaría instantánea ás que se 

fixo referencia previamente. 

Para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados empregarase 

a canle informática EduCovid, extremandoa confidencialidade profesional acerca da información da 

persoa diagnosticada da COVID. 

 2.10. Rexistro de ausencias. 

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado: 

- Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro de ausencias das aulas e 

Xade), engadiremos un específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible 

coa Covid-19. 

- As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao 

figurar no específico por Covid-19 quedará 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. 

- O equipo COVID encargarase de levar un rexistro de comunicacións do persoal do centro (docente 

e non docente) e das familias do alumnado sobre ausencias debidas a sintomatoloxía compatible con 
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COVID-19. (Anexo XIV). 

 2.11. Comunicación de incidencias por parte do centro. 

O coodinador do equipo COVID utilizará a canle informática específica habilitada dende a 

Consellería de Educación, denominada “EduCovid”, creada para a comunicación dos datos básicos 

dos contactos estreitos dos posibles casos confirmados, tras a petición dos servizos de saúde. A 

información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase 

para que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) alerte da existencia de casos positivos 

confirmados no centro. 

O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os que 

teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

Contemplamos os seguintes supostos: 

- Suposto 1: Alumno/a comeza a desenvolver síntomas compatibles coa Covid-19 estando no 

centro educativo ou á chegada ao mesmo. 

1. A persoa que presente sintomatoloxía compatible coa Covid-19 será trasladada á Sala Covid 

mentras se xestione o seu traslado. 

2. Colocarase unha máscara cirúrxica tanto ao alumno/a comoá persoa que quede ao seu coidado. 

3. Contactarase vía telefónica coa familia do afectado/a quedeberá presentarse no centro á maior 

brevidade. 

4. A familia deberá chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou 

ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 

5. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

- Suposto 2: Persoal do centro comeza a desenvolver síntomas compatibles coa Covid-19 estando 

no centro educativo ou á chegada ao mesmo. 

1. O/A traballador/a abandonara o centro protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica 

co seu MAP. 

Se coincidisen no tempo mais dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os restantes 

casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo de preferencia nun 

lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada. A persoa que 

utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protección individual e no seu 

refugallo. 

De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo comunicará os datos do positivo ao centro 

de saúde de referencia e incluirá á rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a 

identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 
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- Suposto 3: Familia con sospeita de contaxio. 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes que teñan síntomas compatibles con Covid-19, así como 

aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de Covid-19, ou en período de corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de Covid-19. 

2. A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio, deberá solicitar consulta telefónica co seu 

pediatra para que este avalíe se é necesario solicitar unha proba diagnóstica. 

3. A familia terá que poñerse en contacto co centro para comunicar ausencia por posible caso de 

Covid-19. 

4. Os centros educativos poden establecer mecanismos para a identificación de síntomas nos alumnos 

á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio do curso escolar. 

Porén a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa Covid-19 será 

realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao centro escolar. 

5. Se é un caso confirmado de Covid-19, seguiranse as Instrucións das Autoridades Sanitarias. 

Recomendase que o caso confirmado ou persoa de referencia notifique o resultado positivo ao centro. 

Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a información necesaria para a 

identificación de contactos. 

6. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en corentena de polo 

menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito. 

7. Os convivintes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que 

se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se 

confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no seu domicilio, podendo acudir 

á escola como ao seu posto de traballo. Aínda así, agradecemos que se algún alumno/a se encontra en 

dita situación, evite vir ao centro educativo. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá́ a aplicación do Plan de Continxencia ante 

peches aprobado pola Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020 pola Consellería. 

O Plan de Continxencia do centro adaptado a dita Resolución estará a disposición da comunidade 

educativa na páxina web do centro. 
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3. Medidas xerais de protección individual. 

 3.1. Situación de pupitres. 

A organización do alumnado, como xa se indicou con anterioridade, establecerase con carácter xeral, 

en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. 

Garantirase a estanquidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen 

dentro do centro educativo, podendo chegar a permitir, se a transmisión é moi baixa, que os grupos 

de convivencia estable interaccionen con outros grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre. 

Nas aulas da etapa de Educación Infantiltraballarse mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 

alumnos/as, preferiblemente sempre os mesmos, que se constituirán como subdivisións dos grupos 

estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán cun 

distanciamento físico, con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 

A situación dos pupitres e da posición do profesorado dentro de cada unha das aulas de educación 

infantil pódese consultar no documento Anexo III.A 

En canto ás aulas de educación primaria, durante as clases nas aulas o alumnado disporase sentado 

en pupitres orientados cara a dirección do posto do mestre/a. Ao tratarse de grupos estables de 

convivencia non será necesario manter a distancia de seguridade si se aplican as medidas sanitarias 

correctas. Aínda así, manterase a máxima distancia entre postos escolares que permita cada aula. A 

disposición dos pupitres será permanente e non se poderán mover do lugar asignado. A situación dos 

postos de traballo nas aulas de educación primaria pódese consultar no documento Anexo III.B 

 3.2. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos. 

No grupo de alumnos/as de 2º nivel de Educación Primaria, por razón pedagóxicas, realizarase un 

desdobre en determinadas áreas instrumentais. Este desdobre será impartido por profesorado 

especialista con dispoñibilidade horaria. A dependencia do centro que se empregará para levar a cabo 

estes desdobres será a aula contigua á empregada polo alumnado do grupo de referencia (Aula P1-

10). 

O alumnado dos diferentes grupos que curse a materia de Relixión Católica ou Valores Cívicos e 

Socias empregarán a aula EAP1-2 (Educación Infatil) e a aula P1-12 (Educación Primaria). 

Desprazaranse a esa aula en función do número de alumnado matriculado en cada materia, 

permanencendo na aula de referencia o alumnado que curse a materia con maior matrícula. 
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 3.3. Espazo de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 

cuestionario de avaliación. 

Uso de espazos de PT e AL: 

Os apoios do ACNEAE realizaranse dentro da aula salvo naquelas circunstancias nas que a atención 

na aula de apoio sexa a mellor opción como no caso de traballo fonoarticulador. Na medida do posible 

procurarase restrinxir o número de profesorado que entre na aula, adscribindo un mestre/a de apoio 

para cada aula.   No caso de atención do alumnado con necesidades educativas na aula, tanto o 

alumnado como o profesorado deberán seguir as instrucións da propia aula e extremaranse as medidas 

de seguridade mediante o uso de equipos de protección individual. 

Cando os apoios se realicen en espazos asignados a PT e AL o alumnado irá a estas aulas, e volverá 

a súa, acompañado do seu mestre/a de apoio realizando o percorrido polos corredores que estableza 

a dirección do centro. 

Levarase a cabo a hixiene de mans na entrada e saída da aula, así como se o alumno/a utiliza o baño, 

esbirra ou tuse e naqueles casos que sexa preciso. Profesorado e alumnado permanecerán con máscara 

durante o tempo que estean dentro da aula, salvo as excepcións previstas.No caso de non poder facer 

uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser o uso 

de pantallas e mamparas. Como norma xeral, respectaranse os grupos de convivencia estable 

formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula, evitando as interaccións de alumnado de 

distinto grupo. 

O alumnado acudirá a estas aulas provisto dos materiais (lapis, bolígrafos, gomas, ceras…) que vaia 

empregar durante a sesión. Os materiais da aula deben estar controlados en todo momento, non 

podendo estar nun sitio onde o alumnado teña acceso directo a eles. Priorizarase o uso de materiais 

individuais na aula, cada alumno/a traballará co seu propio material, non podendo compartilo con 

outro alumando. No caso de ter que traballar con material da aula, é conveniente que na clase haxa 

material suficiente para poder facelo de maneira individual. De non ser esto posible extremaranse as 

medidas de hixiene. 

Os materiais compartidos polo alumnado, tanto o individual como o de apoio da aula, serán 

desinfectados antes de ser utilizadas por outro/a alumno/a. Tamén haberá que hixienizar os 

dispositivos electrónicos sempre antes e despois do seu uso.  

Unha situación especial dentro do aula de apoio é o traballo fonoarticulador por parte do profesorado 

de Audición e Linguaxe. Nesta situación requírese quitar a máscara de protección. Por iso 
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recoméndase: a máxima ventilación da aula de apoio, a utilización de pantallas faciais individuais 

para alumno/a e docente, debendo telas postas toda a sesión ou de máscaras de protección 

transparentes, cando sexa posible. Ao final de cada sesión deberán desinfectarse as pantallas 

utilizadas. 

Ao rematar a xornada lectiva, os postos de traballo destas aulas quedarán totalmente libres de papeis 

e materiais para facilitar as tarefas de limpeza e desinfección. 

No caso de suspensión temporal da actividade presencial, as sesións co alumnado continuaranse a 

través da aula virtual e se é preciso a través das plataformas dixitais Falemos e Cisco Webex. 

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que poidan xurdir con este alumnado e que precise para a súa atención. 

Departamento de Orientación: 

Debido a que polo espazo designado para o departamento de orientación pode pasar alumnado, 

familias e profesorado e, ademais, a orientadora realiza o seu traballo persoal extremaranse as 

medidas. Procurarse que a mesa de traballo se manteña illada de posibles infeccións indirectas. 

Haberá unha dotación hixiénica que consistirá en xel desinfectante hidro-alcohólico, papel 

desbotable, spray limpador desinfectante multiusos e papeleira con bolsa protexida con tapa e 

accionada por pedal. 

O aforo máximo do departamento será de dúas persoas. Manterase unha distancia entre as persoas 

que se atopen neste espazo de 1,5m. Usaranse máscaras ou outros equipos de protección individual. 

A ventá e porta do despacho permanecerán abertas para favorecer a ventilación sempre que sexa 

posible por cuestións de confidencialidade. No caso de reunións nas que se supere o aforo máximo, 

buscarase un espazo alternativo no centro que cumpra as condicións. 

Garantirase a ventilación natural mentres a dependencia esté sendo utilizada e despois de cada 

reunión. As reunións realizaranse preferentemente de xeito telemático, limitando as visitas de 

alumnado e familias ás estritamente necesarias, sempre con previa cita e mantendo as medidas de 

seguridade. 

Ademais, á entrada ao despacho de Orientación, procederase á desinfección de mans; evitarase 

compartir material coas persoas que vaian ao despacho e, cando se comparta, desinfectarase antes e 

despois; procurarase dixitalizar o maior número de documentos para evitar a súa manipulación en 

papel e, no caso de recepción de documentación en papel establecerase un sistema de corentena dos 

documentos de dous días. 
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Finalizada cada unha das reunións que teñan lugar no departamento de Orientación, a orientadora 

procederá á desinfección das superficies ocupadas. 

Ao finalizar a xornada lectiva, a mesa do despacho quedará totalmente libre de papeis e materiais 

para proceder a unha correcta desinfección. 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, 

saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de 

entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes 

e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da 

súa autonomía. Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como 

medida de prevención de risco. 

Modelo cuestionario de avaliación: 

Utilizarase o modelo que figura no protocolo de adaptación ao contexto do Covid-19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 21/22 (Anexo V). 

Con esta ferramenta levarase a cabo o control rápido e eficaz das medidas de prevención e protección, 

tanto de traballadores, alumnado e visitas ao centro. 

 3.4. Titorías coas familias. 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións coas familias por outros motivos, priorizarase a canle 

telefónica ou a vídeochamada, previa citación por mensaxería, correo electrónico ou teléfono. 

As titorías levaranse a cabo baixo tres modalidades: 

- Virtual (opción preferente), a través da plataforma Falemos ou Cisco Webex, ámbalas dúas postas 

a disposición dos centros pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

- Telefónica, no caso de que a titoría virtual sexa imposible por motivos alleos ao centro educativo. 

- Presencial, no caso imposibilidade de realizar a titoría en ningunha das dúas opcións anteriores, e 

sempre que sexanestes por motivos alleos ao centro educativo. Nesta modalidade, a reunión levarase 

a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantido a distancia social. Todos os asistentes 

á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. Cando nalgunha destas reunións 

sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias 

da mesma e evitar a manipulación conxunta. 
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En todos os casos descritos con anterioridade, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das 

seguintes canles: AbalarMobil, axenda do alumnado, teléfono, correo electrónico. 

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

Refozaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio pasará a ser o portal onde 

se atope toda a información de relevancia a nivel xeral. 

Na medida do posible restrinxiranse as visitas presenciais ao centro e utilizaranse preferiblemente 

medios telemáticos. 

No caso das familias do alumnado, as canles de información serán as habilitadaspola Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade (Falemos ou Cisco Webex) ou aquelas que xa existían 

previamente (Abalar, Aula Virtual, teléfonos, mensaxaría instantánea…). A maiores, formaremos 

unha canle de difusión pública en WhatsApp, na que se publicará a mesma información que a que se 

colgue na web e no AbalarMóbil. 

Co fin de facilitar á comunidade educativa o uso dos distintos servizos dixitais, poñemos á súa 

disposición 12 videotitoriais para un correcto uso dos mesmos (Anexo VI). 

Cando sexa necesaria a súa presenza física tomaranse as medidas oportunas de protección e distancia. 

Dada a importancia fundamental que ten o contacto entre o centro e as familias do alumnado, 

procurarase manter unha relación fluída e constante coas mesmas, de preferencia dentro do horario 

establecido para este fin. 

No caso dos proveedores, visitantes e outro persoal que acceda ao centro, tomaranse as medidas de 

protección establecidas no protocolo e, en todo caso, evitarase que coincida coas entradas e saídas do 

alumnado así como co período do recreo. 

 3.6. Uso de máscara no centro. 

O uso da máscara será obrigatorio durante toda a xornada lectiva en todos os espezos do centro por 

parte do alumnado de 6 anos de idade en adiante, do profesorado e do persoal non docente con 

independencia do mantemento da distancia interpersonal. A obriga de utilización de máscara farase 

efectiva no momento no que o alumno/a cumpra os 6 anos de idade independentemente do curso no 

que se atope matriculado. O uso de máscara no alumnado menor dos 6 anos de idade é altamente 

recomendable, polo que, este alumnadousará a máscara sempre que sexa posible. Para o profesorado 

e o persoal non docente que teña contacto con alumnos menores de 6 anos, o uso da máscara será 

obrigatorio. 
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Ademais, será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara de recambio, así como 

un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

Farase especial fincapéno uso correcto da máscara, xa que un mal uso pode entrañar máis risco de 

transmisión.  

A obrigación do uso da máscar non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da mesma ou que, pola súa 

situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou 

ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable o seu uso. A imposibilidade do uso da 

máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a, ou polos servizos de 

prevención de riscos, no seu caso, para persoal docente e non docente. 

Considerarase condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado 

do uso da máscara e o incumprimento das instrucións do profesorado na aplicación do presente 

protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal de administración e servizos estarase ao 

previsto na súa respectiva normativa. 

O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as persoas que 

voluntariamente as usen. 

 3.7. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

Tal e como se recolle no Protocolo de Adaptación ao contexto Covid para o curso 2021/22, 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. 

O plan será remitido por correo electrónico a todos os membros do claustro de Mestres xunto coa 

convocatoria de reunión do día 1 de setembro de 2021. Tamén se difundirá a través da páxina web do 

centro. Enviarase ás familias o link da páxina web a través de "abalarMóbil" edunha listaxe de 

difusión de WhatsApp. Tamén se trasladará á ANPApara que o difunda a través das súas canles 

habituais. 
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4. Medidas de limpeza. 

 4.1. Tarefas do persoal de limpeza: espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente. 

Con anterioridade ao inicio do curso escolar 2021/22 que se inicia o 9 de setembro, realizarase unha 

limpeza e desinfección xeral das instalacións e do mobiliario do centro. 

Unha vez iniciado o curso realizaranse as seguintes actuacións con respecto a limpeza e desinfección 

do centro educativo, sendo as seguintes: 

- Limpeza de aulas unha vez ao día.  

- Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da 

intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos dúas veces ao día. 

- Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como 

pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de 

similares características, así como de billas, cisternas e outros elementos dos aseos. 

- As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, sala do 

profesorado, aula de informática, armarios, aseos, cociñas (onde se limpará todo o enxoval no 

lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto coas mans dos 

estudantes). 

- Realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada cambio de 

quenda e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial atención ao 

mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis 

dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos elementos utilizados. Cada 

usuario ao rematar de utilizar un ordenador de uso compartido, limpará a superficie do teclado, do 

rato e da pantalla cun desinfectante. 

- Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co 

fin de evitar calquera contacto accidental. 

Estas medidas de limpeza e desinfección serán de cumprimento obrigatorio para todo o persoal de 

limpeza, tanto vinculado a empresas externas como ao persoal do concello.  

O protocolo de limpeza e desinfección das instalacións do centro pódese consultar no Anexo XXIV. 

 4.2. Asignación de tarefas. 

4.2.1. Conserxe: 
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- Ventilación das dependencias do centro antes da chegada do alumnado e do persoal do 

centro. 

4.2.2. Responsable de limpeza (quenda de mañá): 

- Limpeza e desinfección de aseos do alumnado.  

- Limpeza e desinfección de aseos Mestres.  

- Limpeza dos pasamáns, pomos das portas e zonas comúns de uso e de traballo compartidas. 

- Limpeza e desinfección de sala de Mestres. 

- Limpeza e desinfección de despachos. 

4.2.3. Responsables de limpeza (quenda de 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 en profundidade dos aseos. 

4.3. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal de tarefas. 

- Conserxe: 

- Responsable de limpeza (quenda de mañá): 

- Responsables de limpeza (quenda de tarde): de 16:00 horas a 20:00 horas. 

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

- 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. 

- Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que 

estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu novo uso. 

- Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso 

destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 
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- Cada un/unha das persoas encargadas da limpeza e desinfección dos diferentes espazos do centro 

terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

- Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de 

xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 4.5. Cadro de control de limpeza dos aseos. 

En cada aseo existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán as horas ás que 

se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo (Anexo VII e Anexo VIII). 

 4.6. Modelo de lista de cotexo para anotar as ventilacións das aulas. 

Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos 

ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate da xornada, durante a totalidade dos recreos, cando menos 

5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas, e 

coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 

• Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o 

maior tempo posible. 

• Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do 

aire interior.    

No caso das dependencias do centro nas que se atenda a diferentes alumnos/a de maneira consecutiva, 

desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a sala un mínimo de 5 minutos tras cada sesión 

ou, en función dos parámetros citados, que garantan unha ventilación axeitada. 

As portas das aulas permanecerán abertas, así como as ventás e portas dos corredores para facilitar a 

renovación constante de aire nas aulas. 

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

ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo conserxe. 

Durante a mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, debendo realizar a 

ventilación da aula tal e como se indicae apuntala no modelo de lista de cotexo (Anexo IX). 

 4.7. Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

En relación coa xestión dos residuos, os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue 

para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán refugados nas 

papeleiras con bolsa, protexidas con tapa e accionados por pedal ubicadas en cada unha das 
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dependencias do centro. Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) 

depositarase na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 

efectuadas as recollidas separadas). 

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no centro 

educativo, o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles será illado. Esa 

bolsa de lixo sera extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na 

fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o 

illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante 

a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

O papel, envases de plástico e lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) serán 

depositados nas papeleiras correspondentes. 

5. Material de protección. 

 5.1. 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 do que dispón o mesmo contando coa colaboración do persoal docente e non docente e 

supervisión do equipo Covid (Anexo XXV). Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro 

xeral de contabilidade e inventariado do centro denominado “material covid-19”. 

O centro dispón do seguinte material: 

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

2. Dispensadores e xel hidro-alcohólico. 

3. Papel de mans e panos desbotables. 

4. Papeleiras con tapa e pedal. 

5. Bolsas de lixo con peche. 

6. Luvas desbotables. 

7. Viseiras protectoras. 

8. Termómetros de infravermellos. 

9. Materiais de limpeza e desinfección 

9.1. Limpador desinfectante multiusos de pistola 
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9.2. Spray de alcohol 70% 

10. Cartelaría. 

5.2. Determinación do sistema de compras do material de protección. 

O centro garantirá a existencia de máscaras suficientes para as posibles continxencias que poidan 

xurdir. Haberá unha dotación delasencada andar, dentro de cada un dos botiquíns. 

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

pois actualmente é un elementodeuso obrigatorio para saírdacasa. 

Outro material de protección, pero con emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex 

ou vitrilo,que formarán parte dos elementos incluídos nos botiquíns existentes no colexio. O protocolo 

especifica que o uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar substancias 

abrasivas para a pel, así como ao persoal Auxiliar Técnico Educativo naqueles usos de asistencia á 

hixiene persoal do alumnado atendido, tal e como se viña facendo antes da emerxencia sanitaria. 

En canto ao xel hidroalcohólico, dendeo centro invitarase a tres provedores a presentar ofertas para 

servir este produtoen 24/48h dende a súa demanda ecun prezo fixo para todoo curso. 

Os gastos ocasionados da compra de material de protección faranse con cargo aos gastos de 

funcionamento do centro. 

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

Ao inicio do curso escolar, unha vez realizado o inventario do material de protección, cada mestre 

titor recibirá para a súa aula un pack de limpeza que inclue: máscaras para alumnado para 

emerxencias, panos desbotables, xel hidroalcóholico e difusor de limpeza. Acreditarase a súa entrega 

mediante unha folla de rexistro e controlarase o seu consumo (Anexo XXVI). A medida que sexa 

necesaria a súa reposición, avisarán á secretaria do centro para que o recolla na folla de rexistro. 

O conserxe do centro será o encargado de facer as reposicións de xabón, xel hidroalcohólico, papel 

secamans e de comunicar á dirección a necesidade da adquisición dos mesmos. 

A secretaria do centro, coa colaboración do equipo Covid, levarán a cabo o rexistro de materiais de 

protección para contabilizar os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o 

Covid-19 e para controlar o consumo axeitado do mesmo. A tal efecto contabilizaranse os consumos 

e gastos producidos nun inventario separado. 
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6. Xestión dos gromos. 

6.1. Medidas. 

A determinación das medidas referidas á xestión dun posible gromo figura no Plan de continxencia 

do centro. 

Como medidas principais establécense as que a continuación se relacionan: 

• O director do centro e coordinador do equipo Covid, realizará as comunicacións das incidencias á 

autoridade sanitaria e educativa. 

• Non asistirán ao centro aqueles alumnos/as, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 

compatibles con Covid-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de Covid-

19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas 

ou diagnosticada de Covid-19.Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR 

por sospeita clínica. 

• Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas 

compatibles con Covid-19 no centro educativo seguirase o protocolo de actuación previsto con 

antelación: 

- Levarase ao espazo destinado de uso individual. 

- Colocaráselle unha máscara cirúrxica tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede 

ao seu coidado. 

- Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

- Contactarase co centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou co teléfono de 

referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 

- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

- No caso de que sexa un traballador/a que inicie síntomas, debe abandonar o seu posto de 

traballo protexido por máscara e pedirá cita telefónica co seu MAP. 

- De confirmarse algún caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos 

a través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 
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A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias 

aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes 

supostos: 

- Considerase contacto estreito calquera persoa do centro que compartise espazo co caso confirmado 

a unha distancia de menos de 2 metros do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a 

máscara. 

- As persoas con diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. As persoas que 

teñan a consideración de contactosestreitos da persoa cun diagnóstico confirmado deberán 

permanecer en corentena ata que obteñan o resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 

10 días do último contacto co caso confirmado. 

Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confirmado e non se realiza a 

PCR, a corentena finalizará igualmente. 

O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa 

asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de Covid nun prazo 

nonsuperior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por Covid-19. 

En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis educativos 

afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das persoas que 

conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo 

ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante 

peches do centro. 

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro 

realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de 

Coordinación e Seguimento daPandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno 

e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

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

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro que á súa 

vez será a persoa coordinadora do equipo Covid. Na súa ausencia, a responsabilidade recaerá na 

persoa que ocupe a xefatura de estudos. 
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7. 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 Cultura, Educación e Universidade nas 

xefaturas territoriais será 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 (Anexo X). 

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 proceder do seguinte xeito: 

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 XI). 
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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 XII).  

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 Cultura, 

Educación e Universidade do ámbito provincial onde radique o dito centro de traballo. 

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 depersoal como 

sensible 

e) Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no 

centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe. 

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 Cultura, Educación e Universidade, quen, a súa vez, o recadará do servizo 

sanitario preventivo contratado. 

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. 

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. 

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. 

j) Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o traballador/a terá a obriga de acudir 

presencialmente ao centro. 

k) No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das 

seguintes medidas: 
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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. 

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 (Anexo XIII). 

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 

especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade laboral. 

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. 

8. Medidas de carácter organizativo. 

 8.1. Entradas e saídas. 

O centro conta con tres puntos de acceso (Anexo XXVII): 

    - Acceso 1: Avenida de Vilela. 

- Acceso 2: Intersección da Avenida de Vilela coa rúa Fondo da Rúa. 

- Acceso 3: Rúa Fondo da Rúa (acceso compartido coa ludoteca 

municipal) 

Empregaranse os tres puntos de acceso para deste xeito evitara as aglomeracións durante as entradas 

e saídas ao centro escolar. 

Entradas: 
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1.-A través do acceso compartido coa ludoteca municipal, entrará únicamente o alumnadousuario do 

servizo de transporte escolar ofertado polo centro. 

Extremarase a orde á hora de que o alumnado abandone o vehículo que cubre a ruta de trasnporte 

escolar para acceder ao centro, non podendo abandonar o mesmo ata que o vehículo anterior este 

totalmente vacío. 

2.-O acceso situado na intersección da Avenida de Vilela coa rúa Fondo da Rúa será o empregado 

polo alumnado do 4º, 5º e 6º nivel de Educación Infantil e 1º e 2º nivel de Educación Primaria. 

 3.-Polo acceso situado na Avenida de Vilela entrará o alumnado do 3º,4º, 5ºe 6º nivel de Educación 

Primaria. 

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

ACCESO NIVEL HORA 

 

 

Intersección Avda. Vilela e rúa Fondo da Rúa 

1º Educación Primaria 09:25h 

2º Educación Primaria 09:15h 

4º Educación Infantil 09:30h 

5º Educación Infantil 09:25h 

6º Educación Infantil 09:20h 

 

 

Avenida Vilela 

3º Educación Primaria 09:30h 

4º Educación Primaria 09:25h 

5º Educación Primaria 09:20h 

6º Educación Primaria 09:15h 

Un mínimo de 3 mestres/as de garda, determinados pola dirección do centro, farán efectiva a entrada 

ao colexio en condicións de seguridade. 

Será o timbre de cada quenda o que indique o momento de entrada de cada grupo.  

No momento de acceder ao centro, o alumnado dirixirase ao patio cuberto onde se distribuirán por 

cursos segundo a sinalización establecida, ata que se lles indique o momento de subir á aula. 

Os alumnos que se incorporen ao centro dende a ludoteca municipal, non se incorporarán á fila 

correspondente ata unha vez finalizado o servizo de transporte escolar. 
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Non se permitirá 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. 

As familias deberán deixar aos seus fillos/as e non permanecer na porta ocupando un espazo 

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

Unha vez esté todo o alumnado ubicado na súa fila correspondente, procederase ao acceso ás aulas, 

que se fará de forma gradual e por orde de cursos, mantendo unha distancia considerable entre os 

mesmos para que así non se vexan afectados os grupos estables de convivencia. 

Saídas: 

Unha vez rematada a actividade lectivao alumnado de Educación Infantil, abandonará o centro pola 

porta reservada ao transporte escolar (acceso compartido coa ludoteca). 

O horario de saída de cada un dos grupos de alumnos de Educación Infantil será o que se recolle na 

seguinte taboa: 

HORARIO DE SAÍDA DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Grupo de alumnos Hora de saída 

4º Educación Infantil 14:15h 

5º Educación Infantil 14:20h 

6º Educación Infantil 14:25h 

 

No caso do alumnado de Educación Primaria non usuario do servizo de comedor escolar abandonará 

o centro, unha vez finalizada a actividade lectiva, do mesmo xeito en que entraron, seguindo o mesmo 

itnierario e respetando as medidas de seguridade. 

Para a saída do centro flexibilizarase o horario dentro da última hora lectiva.O profesorado a quen 

corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque a aula e o material estea recollido e o 

alumnado preparado para saír ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario 

establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras. 

A dirección do centro determinará o número de mestres/as suficientes para ordenar as saídas e evitar 

a formación de agrupacións de alumnado no recinto, así como impartir instrucións ao alumnado para 

que non formen agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar. 
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O horario de saída de cada un dos grupos de alumnos de Educación Primaria será o que se recolle na 

seguinte taboa: 

HORARIO DE SAÍDA DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Grupo de alumnos Hora de saída Saída 

1º Educación Primaria 14:15h  

Intersección Avda. Vilela 

e rúa Fondo da Rúa 

2º Educación Primaria 14:20h 

3ºA Educación Primaria 14:25h 

3ºB Educación Primaria 14:25h 

4º Educación Primaria 14:15h  

Avenida Vilela 5º Educación Primaria 14:20h 

6º Educación Primaria 14:25h 

 

As familias recollerán aos seus fillos/as na porta correspondente, non podendo acceder ao centro. 

Unha vez o profesorado entregue ao alumnado ás súas respectivas familias, estas non deberán 

permanecer na porta co gallo de non obstaculizar a saída do resto de alumnado. 

Para un óptimo mantemento dos grupos estables de convivencia nas entradas e saídas, esixe un 

esforzo de puntualidade por parte do alumnado e do profesorado. No caso do alumnado que chegue 

tarde ao centro ou teña que abandonar o mesmo antes de finalizar a xornada lectiva, deberá facelo ao 

polo acceso da Avenida de Vilela. Para acceder deberá tocar o timbre e esperar que persoal do centro 

o recolla na porta e o acompañe á aula.A xústificación da entrada ou saída fóra do horario, deberá de 

ser entregada ao titor/a do alumnado. 

Ao contar o centro cos servizos complementarios de comedor e transporte escolar debemos regular 

os procesos tanto de acceso como saída aos mesmos nos seguintes casos: 

- Alumnado usuario do servizo complementario de comedor e non usuario do servizo de 

transporte escolar: 

O alumnado de Educación Infantil accederá ás instalacións do comedor escolar acompañados das 

persoas colaboradorasna atención do mesmo antes de que toque o timbre das 14:15h. Por outr parte, 

o alumnado de Educación Primariaagardará nas filas de cada unha das clases ata que sexan chamados 

ás 14:15 h para entrar de forma ordenada nas instalacións do comedor, momento ata o cal estarán 

acompañados do mestre que impartiu a última sesión lectiva. 
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Unha vez finalizado o servizo, o alumnado do centro abandonará o mesmo de xeito organizado e 

separados por un espazo de tempo de 5 minutos. 

O alumnado dos tres grupos de Educación Infantil e do 1º e 2º nivel de Educación Primaria 

abandonarán o centro pola cancela grande, situada na intersección entre a rúa Fondo da Rúa e a 

Avenida de Vilela. 

O alumnado do 3º, 4º, 5º e 6º nivel de Educación Primaria abandonarán o centro pola porta da Avenida 

de Vilela. 

O horario de saída de cada un destes grupos será o seguinte: 

HORARIO DE SAÍDA DO ALUMNADO USUARIO  

DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR 

Grupo de alumnos Hora de saída Saída 

4º Educación Infantil 15:15h  

 

Intersección Avda. Vilela e rúa 

Fondo da Rúa 

5º Educación Infantil 15:15h 

6º Educación Infantil 15:20h 

1º Educación Primaria 15:25h 

2º Educación Primaria 15:25h 

3ºA Educación Primaria 15:15h  

 

Avenida Vilela 

3ºB Educación Primaria 15:15h 

4º Educación Primaria 15:20h 

5º Educación Primaria 15:25h 

6º Educación Primaria 15:20h 

 

A saída do alumando do centro estará supervisada en todo momento por persoal do centro. As familias 

recollerán aos seus fillos/as na porta correspondente, non podendo acceder ao centro. Unha vez o 

profesorado entregue ao alumnado ás súas respectivas familias, estas non deberán permanecer na 

porta co gallo de non obstaculizar a saída do resto de alumnado. 

- Alumnado usuario dos servizos complementarios de comedor e transporte escolar. 

Unha vez finalizado o servizo de comedor escolar (15:15 h) o alumnado usuario do servizo de 

transporte abandonarán ordenadamente as instalacións do comedor escolar e dirixiranse ao patio 

cuberto donde permanecerán na zona asignada a cada unha das rutas que cubren o servizode 

transporte escolar (zona azul: ruta A Lastra - Larouco; zona amarela: ruta Petín – A Torre e, zona 

vermella: ruta Camiño Novo – Mones e, zona verde: Freixido – A Rúa). Posteriormente, o alumnado 
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abandonará o centro pola porta que o centro comparte coa ludoteca e accederá ao vehículo asignado 

a cada unha das rutas do transporte escolar. 

O alumnado usuario do servizo de ludoteca acompañado do persoal da mesma agardará na fila 

correspondente a que todos os usuarios do servizo de transporte escolar abandonen o centro para 

acceder ás súas instalacións. 

Destacar que durante gran parte do presente ano académico 2021/22 levarase a cabo unha reforma 

integral do centro polo que os procedementos de entrada e saída ao mesmo pódense ver modificados. 

Unha das actuacións previstas dentro da mencionada reforma é a instalación dun ascensor cuxo uso 

quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de mobilidade. 

8.2. Asignación do profesorado encargado da vixilancia: 

A dirección designará diariamente a 4 mestres que levarán supervisarán e velarán porque se cumplan 

as medidas establecidas nas entradas e saídas ao centro. Tres destes catro mestres ubicaranse en cada 

un dos tres accesos ao centro, mentras que o cuarto mestre se ubicará no patio cuberto e velará porque 

cada grupo de alumnos ocupe o lugar asignado e se manteñan en todo momento as medidas de 

seguridade.  

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 coa suficiente 

antelación para que a Xefatura de Estudos organice a substitución do mesmo. 

8.3. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado: 

Na etapa de educación infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar para a 

entrada ao mesmo, tendo en conta sempre a importancia de que non se formen aglomeracións. Os 

acompañantes sempre deberán usar máscara e respetar as medidas de distanciamento social. 

Unicamente se permitirá a presenza dos proxenitores no centro educativo cando esta sexa requirida. 

Para outras xestións o centro establecerá horarios específicos para a atención das familias, non 

coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. 

Levarase a cabo un control das persoas que acceden ao centro (Anexo XV). 
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8.4. Cartelería e sinalética. 

O centro disporá de cartelería informativa nos accesos, aulas e espazos común. A cartelería de uso 

preferente será a subministrada pola administración autonómica ou impresa polo propio centro e 

estará ubicada en espazos (Anexo XVI). 

A información será a xeral relacionada coa Covid-19 e coas medidas de seguridad ebásicas. 

Os corredores estarán marcados con frechas indicativas e/ou pegadas no chan cos itnierarios a seguir 

polos diferentes grupos de alumnado, sempre pola dereita do mesmo. 

Nos aseos colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera, para indicar se están baleiros 

ou ocupados e para indicar o seu aforo máximo. Dentro dos aseos haberá cartelería recordando o 

lavado de mans e a técnica correcta dese procedemento. 

Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais, 

ou outro material nas paredes de corredores e aulas. 

9. Medidas en relación coas familias e ANPA. 

 9.1. Actividades previas ao comezo da xornada e posteriores ao remate da mesma. 

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 07:45 a 09:15 horas e de 15:30 a 

19:45 horas, favorecendo enormemente a conciliación laboral e familiar das familias do alumnado do 

centro. 

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

canto a uso de máscara, hixiene, ventilación e respeto de grupos estables, co engadido das prevencións 

en materia de consumo de alimentos e no caso dos momentos de descanso deitados coa separación, 

con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros entre colchóns ou colchonetas. 

No curso académico 2020/21 a dotación de persoal co que contou este servizo así como a falta de 

espazo, imposibilitaron que se respectaran os grupos de convivencia estable formados no centro 

escolar. Por este motivo, o alumnado do centro usuario deste servizo organizouse en tres grupos 

estables agrupados do seguinte xeito: 

- Grupo 1: constituido polo alumnado de Educación Infantil e 1º nivel de Educación Primaria.  

- Grupo 2: constituido polo alumnado do 1º e 2º nivel de Educación Primaria. 

- Grupo 3: constituido polo alumnado do 3º, 4º, 5º e 6º nivel de Educación Primaria. 
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De cara oa presente ano académico esperamos poder solventar as dificultades do curso anterior para 

deste xeito reducir ao máximo o número de contaxios. 

O equipo Covid do contará cun listado de alumnado usuario de ludoteca e o grupo ao que pertence 

para estudiar e comunicar os posibles contactos estreitos no caso dun gromo. 

O protocolo deste servizo ofertado polo concello da Rúa pódese consultar no Anexo XXVIII. 

9.2. Actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 

comedor escolar. 

No caso de actividades extraescolares debemos distinguir entre as organizadas polo propio centro e 

as organizadas pola ANPA do centro ou polo concello. 

A diferenza do curso anterior, sempre e cando a transmisión sexa moi baixa, posibilitarase a 

realización de actividades complementarias e extraescolares organizadas polo centro tal e como se 

recolle na PXA do mesmo para o presente ano académico. 

En todo caso teranse en conta as seguintes consideracións xerais: 

- Manteranse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade previstas nos 

protocolos con carácter xeral. 

- Priorizaranse as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións. 

- Levarase un rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que ocupan, 

non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a localización de 

posibles contactos estreitos. 

- Extremaranse as medidas de hixiene e, no caso de actividades en interior, a ventilación antes, durante 

e despois da actividade. 

- Cando a actividade implique a visita a algún lugar o mestre coordinador do Equipo de Actividades 

Complementarias e Extraescolares informarase con antelación sobre o protocolo COVID da 

instalación e explicarallo ao alumnado de acordo á súa idade. 

- Cada grupo de alumnos irá acompañado polo titor e por un mestre/a que imparta docencia no grupo.  

- Cando a actividade implique uso de transporte extremaranse as medidas de hixiene, será obrigatorio 

o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo nos dos sentidos do traxecto. 
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- No caso de actividades que supoñan a entrada no centro de persoal alleo, este deberá coñecer 

previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro así como 

asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. Tamén deberán 

extremar as medidas de hixiene á entrada e saída do centro, uso obrigatorio de máscara e distancia de 

seguridade. 

- As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como persoal que 

apoien o proceso de ensino-aprendizaxe na atención á diversidade, deberán asinar a declaración 

responsable que asina o alumnado, coñecer e asumir o protocolo do centro e extremar as precaucións 

nas súas interaccións co resto da comunidade educativa. 

- As persoas alleas que accedan ao centro estarán sempre acompañadas de persoal do mesmo. 

- Os eventos e celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sempre que se poda 

aoi aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 

Na derradeira sesión extraordinaria do Consello Escolar do centro celebrada o día 22 de xullo de 2021 

informouse ao asistentes, entre os que figuraba a representante da ANPA e do concello de A Rúa, 

sobre a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro 

educativo. 

A entidade organizadora presentará á dirección do centro un “Plan de actividades extraescolares” 

conxuntamente cun plan de continxencia que determinará as medidas de prevención e protección 

fronte á Covid e determinará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou 

xestoras. Este plan será revisado polo Consello Escolar para súa aprobación e integrarase como anexo 

no “Plan de adaptación á situación Covid-19 do CEIP Manuel Respino para o curso 2021/22” 

As consideracións xerais sobre actividades complementarias e extraescolares organizadas por 

ANPAS, concellos, etc nos centros educativos son as recollidas no Anexo VI do “Protocolo de 

adaptación ao contexto da Covid-19 non centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2021/22. 

Destacar que no momento da elaboración deste documento non se ten constancia da realización de 

ningunha actividade complementaria e extraescolar no centro durante o presente ano académico. 

Debido á reforma integral do centro que se levará a cabo coincidindo co incio de curso e que o período 

de tempo estimado para levar a cabo esta reforma é de 4 meses, consideramos oportuno a non 

realización de actividades extraescolares no centro unha vez rematada a xornada lectiva ata a 

finalización dos traballos xa que casi con total seguridade estes se realizarán en xornada de tarde. 
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 9.3. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar. 

As actividades das ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo 

caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.  

Atendendo ao exposto con anterioridade debemos establecer 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 na sala de mestres fóra do horario 

lectivo, garantindo a distancia e limitando o aforo a 25 persoas, que son as que collen sentadas coa 

distancia de seguridade axeitada. 

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático na plataforma posta a 

disposición dos centros por parte da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Ante unha 

situación de extrema necesidade, e dado que o Consello Escolar está formado por 15 persoas, as 

reunións levaríanse a cabo de xeito presencial nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con 

ventilación suficiente como pode ser a sala de mestres. 

 9.4. 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 ou videochamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro 

sexa preciso a titoría presencial esta levarase a cabo na aula da titoría correspondente cos debidas 

medidas de hixiene (uso de máscara, hixiene de mans ao acceder á aula, distancia interpersoal). Terán 

lugar os martes en horario de 16:00 a 17:00 horas e será preciso concertar cita previa. Empregarase 

para dita solicitude os canles habituais: abalarMóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica, correo 

electrónico. 

No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha copia e 

evitar a manipulación conxunta de documentos. 

As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse de xeito telemático, agás 

as de educación infantil que se farán de forma presencial, adoptando as preceptivas medidas de 

seguridade. 
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 9.5. Normas para a realización de eventos. 

As conmemoracións obrigatorias marcadas na Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o 

calendario escolar para o presente ano académico celebraranse a nivel de aula. 

Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e 

celebracións de centro que xuntaban a alumnado de todos os cursos.Estas celebracións poden ter lugar 

dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos docentes a organización deles baixo 

estas premisas: 

- Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en quendas. 

- Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 

- Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do evento. 

- Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas respecten o 

aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos. 

As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de 

realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos, salas e de transporte. Aconséllase que se realicen 

dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para explotar os recursos que ofrece a 

vila. 

Sempre será preciso a súa comunicación á dirección do centro, aprobación polo Claustro e Consello 

Escolar, así como a comunicación a Inspección. 

Por último, en relación coa ANPA, teremos en consideración as propostas e suxestións aportadas a 

este fin. 

10. Medidas para o alumnado usuario do servizo complementario de transporte escolar. 

Para o presente ano académico 2021/22 o CEIP Manuel Respino conta con catro rutas que cubren o 

servizo complementario de trasnporte escolar: 

- XG64404/O Camiño Novo – Mones. 

- XG64406/A Lastra – Larouco. 

- XG61212/Petín - A Torre. 

- XG61215/Freixido (Bar Maruxa) – A Rúa (Concello). 
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O aforo dos vehículos que cubren as rutas do servizo 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.  

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. 

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias 

determinen un uso máis restritivo do mesmo.No caso de usuarios convivintes poderán sentaranse 

xuntos (Anexo XVII). 

Ademais as empresas de transporte deberán ter en conta os seguintes aspectos: 

- A asignación de prazas segundo a orde das paradas. 

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

referencia. 

11. Medidas de uso do servizo complementario de comedor escolar. 

11.1. Medidas: 

No presente curso académico 2021/22 o número de usuario do servizo de comedor escolar ascende a 

un total de 200 comensais. O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, mantendo a 

continuidade dos Grupos Colaborativos e Grupos de Convivencia Estable conformados durante o 

horario lectivo podendo, neste caso, comer agrupado sen requisitos de distancia. Os grupos estarán 

separados entre si de forma xenérica por 1,5 metros de distancia sen necesidade da instalación de 

mamparas, utilizar outros espazos colindantes nin aumentar o número de quendas (Anexo XVIII). 
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Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento específico da alimentación, 

incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o período entre os distintos pratos, así como 

levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio e un estoxo específico para gardala en caso 

necesario. 

O alumnado ocupará sempre o mesmo sitio. Realizarase o rexistro dos lugares que ocupan cada un 

dos/as nenos/as para garantir o control e seguimento epidemiolóxico. Tamén se levará control diario 

da asistencia do alumnado ao comedor co mesmo fin. 

As instalacións utilizadas para o servizo de comedor ventilaranse con ventilación cruzada cando 

menos 15 minutos antes e 15 minutos despois do servizo. Durante o servizo as portas permanecerán 

abertas e manterase unha mínima ventilación cruzada. 

No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun usuario durante o servizo de 

comedor, informarase á dirección do centro e ao Equipo Covid e contactarase coa súa familia que 

deberá presentarse no servizo o antes posible. Illarase ao menor no espazo destinado polo centro para 

tal fin, que deberá ser coñecido polos responsables e persoal do comedor. 

 11.2. Persoal colaborador: 

O servizo de comedor escolar durante o presente ano académico 2021/22 será atendido por un total 

de 6 persoas. Cada unha destas persoas terá asignada unha zona, mesas e grupos de xeito permanente. 

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

alumnos/as. Ademais velarán en todo momento por un correcto cumprimento das medidas de 

protección. 

 11.3. 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 interpersoal. Delimitarase unha 

zona para a inspección e retirada de envoltorios das materias primas. Desinfectaranse os envases antes 

de gardalos nas cámaras ou almacéns. 
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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. 

O responsable e a encargada do servizo complementario de comedor escolar elaboraron un Protocolo 

coas medidas de protección e seguridade a implantar durante o servizo que complementa esta 

información. 

12. Medidas específicas para o uso doutros espazos. 

12.1. Aulas compartidas: música, inglés, informática, pavillón, psicomotricidade, 

desdobres e outros espazos. 

Para facer uso destas dependencias do centro respetaranse en todo momento os grupos de convivencia 

estable e non se compartirán simultaneamente con alumnado de outros grupos/niveis. Acudirase ás 

mesmas unicamente no horario marcado a tal efecto, evitarase usar ditos espazos de xeito improvisado 

para evitar que coincida algún grupo e extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas 

de uso compartido. Será obrigatorio a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

O profesorado especialista recollerá ao grupo de alumnos/as na aula ordinaria e acompañaraos no 

cambio de aula. 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. Á hora de finalizar a clase, o profesorado tamén acompañará ao 

alumnado de novo á súa clase. 

O uso do material planificarase coa menor manipulación posible e 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 

e priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás colectivas.  

Na aula de educación musical desinfectaranse as mans antes e despois do uso dos diferentes 

instrumentos que estarán controlados en todo momento polo profesorado. Non se permitirá o 

préstamo de ningún instrumentos entre alumnado (especialmente se é de vento). Nos casos de 
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utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos 

exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros, extremando as condicións 

ambientais da aula con máxima ventilación e en todo caso sempre se fará nunha posición na que non 

se produza unha exposición directa cara ás persoas que se atopan na aula. No caso de uso de 

instrumentos, deixarase un tempo mínimo de 10 minutos ao final da clase para proceder á súa limpeza, 

así como para a ventilación da aula. 

As sesións de educación físicalevaranse a cabo no ximnasio e no patio exterior, sendo obrigatorio 

ouso da máscara no ximnasio pero non no exterior si se mantén unha distancia interpersoal de máis 

de 2 metros.Os vestiarios e as duchas permanecerán pechados polo que o alumnado virá coa roupa de 

deporte desde casa. 

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 unha vez finalizada a mesma. 

Delimitarase un itinerario de acceso e outro de saída ao ximnasio para garantir deste xeito un correcto 

cumprimento das medidas de protección. 

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. 

- 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. 

- 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 posterior do material. 

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

teña acceso directo a el. 
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- O profesor será quen entregue sempre o material en cada clase, debendo evitar as aglomeracións 

durante o devandito proceso. 

- Os materiais utilizados deberán ser desinfectados antes de ser utilizados 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). 

- Si a transmisión é moi baixa poderase compartir material. 

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

- Sería conveniente que o alumnado acuda ás sesións desta materia provisto dunha máscara de 

reposto. 

O departamento de Educación Física será a zona limpa de traballo para o profesorado de educación 

física. Só terá acceso ao mesmo o mestre da materia co fin de que devandito espazo quede libre de 

posibles infeccións indirectas. 

Estas medidas tamén son extensibles ás sesiónsde Psicomotricidade nas que participa o alumnado 

daetapa de Educación Infantil.  

Nas aulas de Inglés e Relixión Católica ou Valores Cívicos e Sociais aplicaranse as normas xerais de 

limpeza e coidado dos espazos e materiais. 

No que á aula de informática se refire, ademais das medidas antes sinaladas, será necesario realizar 

unha limpeza estrita das pantallas, ratos e teclados. Os auriculares serán propiedade de cada alumno/a 

e non poderán prestarse. Establécense quendas para que o alumnado de cada nivel de Educación 

Primariapoida facer uso desta aula e que permita que os equipos sexan desinfectados despois do seu 

emprego entre grupos: 

HORARIO USO DA AULA DE INFORMÁTICA 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º 2º 3ºA 3ºB 4º 

O procedemento para o emprego de tabletas será exactamente o mesmo que para a aula de 

informática, unha vez usadas as tabletas deben ser desinfectadas con panos desbotables. O seu uso 

será a demanda, previa solicitude ao coordinador TIC. 
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Cando o alumnado teña equipos informáticos nas clases (aulas Edixgal) evitarase compartido dos 

mesmos. Será función do mestre/a lembrar aos seus alumnos/as que fagan a desinfección dos equipos 

con xel e panos desbotables e establecer os procedementos oportunos para depositar os equipos no 

armario de carga para a súa carga automática. 

Cando os alumnos/as teñan que levar mochilas, abrigos, etc, determinaranse en cada aula espazos coa 

distancia de seguridade correspondente para que o alumnado os poida deixar 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. 

As mesas non deberán moverse do seu sitio durante todo o día, debendo quedar totalmente libres de 

papeis e materiais ao finalizar a actividade lectiva para proceder a unha correcta desinfección e unha 

limpeza da aula a fondo. 

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. 

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 poboación máis vulnerables: diabetes, enfermidade 

cardiovascular, respiratoria, etc. Extremaranse as medidas de protección e hixiene na medida do 

posible. 

Á hora de acudir ao horto escolar, seguiranse as medidas hixiénicas que marca o protocolo. Os aperos 

de labranza empregados non poderán usarse por máis dunha clase na mañá. O mestre/a encargado do 

horto escolar establecerá o procedemento que considere oportuno para que o alumnado poida acudir 

ao horto escolar de tal xeito que se manteñan en todo momento os grupos de convivencia estable. 

En canto ao despacho do equipo directivo acotarase tres zonas limpas para a realización do traballo 

persoal de cada membro. O aforo máximo deste espazo será de 5 persoas. Sempre será obrigatorio o 

uso de máscara e respetar a distancia interpersonal. Na porta de acceso a esta dependencia do centro 

poñerase información visual indicando o aforo máximo e as normas de hixiene da dependencia. Do 

despacho eliminarase todo aquel mobiliario que non achegue nada, coa finalidade de non diminuír a 

superficie útil. Garantirase a ventilación mentres a dependencia estea a ser utilizada. Por cuestións de 
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confidencialidade a porta do despacho permanecerá aberta tan so cando algún membro do equipo 

directivo se atope dentro. Tentarase reducir na medida do posible a xeración e manexo da 

documentación en formato papel e priorizarase a atención por medios telemáticos e, cando esta non 

sexa posible por este medio, mediante o sistema de cita previa. Restrinxirase a visita do resto de 

membros da comunidade educativa, do alumnado e proxenitores aos despachos do equipo directivo 

ao estritamente necesario. 

Antes e despois do uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, destrutora de papel... 

procederase á desinfección de mans. 

Cando na visita dunha persoa ao despacho se produza a entrega de documentación en formato papel, 

este gardarase nunha caixa e deberá pasar un período de corentena de polo menos dous días. Para iso 

establecerase un sistema de cinco bandexas/caixas de cartón unha por cada día da semana, de forma 

que a documentación recibida cada día, depositarase na súa bandexa/caixa/cartafol correspondente e 

terase en corentena devandito período de tempo. Cando se reciba documentación en papel pódense 

utilizar luvas, lembrando que se deberá seguir mantendo as medidas de hixiene correspondentes. 

Cando se reciba paquetería para o centro, deixaranse en corentena o tempo correspondente. 

Tras a visita dunha persoa ao despacho, procederase á desinfección das superficies ocupadas mediante 

o uso do limpador desinfectante multiusos de pistola e papel desbotable. Tras a limpeza, os materiais 

empregados refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans. O 

uso do teléfono será de uso exclusivo das persoas que ocupan o espazo. 

Os bolsos, maletíns ou mochilas serán colgados en perchas deixando espazo de separación de polo 

menos un ou dous ganchos entre uns e outros, evitando deixalos no chan ou sobre outras superficies 

que poidan ser susceptibles de estar infectadas. Ao final do horario escolar diario, as mesas dos 

despachos deben quedar totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha correcta 

desinfección. Extremarase a limpeza, especialmente naquelas zonas que máis estivesen en contacto 

coas persoas. 

A sala de mestres, o aforo máximo será de 20 persoas, permitindo deste xeito, manter entre o 

profesorado a distancia de seguridade necesaria. Será obligatorio o uso de máscara e manter a 

distancia interpersoal. Antes e despois de ocupar un posto debe desinfectarse co limpador multiusos 

ou co spray. Tras a limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma segura, procedéndose 

posteriormente á desinfección de mans. A prioridade de permanencia na sala débea ter o profesorado 

de garda que é quen está a realizar unha función docente activa nese momento ou calquera outro 

docente que realice nese instante unha función escolar determinada. Débese garantir a ventilación 
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natural da sala do profesorado mentres estea a ser utilizada. O profesorado evitará compartir material 

entre eles. En caso de ter que compartilo, será posteriormente desinfectado. Procederase á 

desinfección das mans antes e despois de entrar na sala ou de usar algo que se atope neste espazo. Ao 

final do día as mesas da sala do profesorado deben quedar totalmente libres de libros e materiais para 

proceder a unha correcta desinfección, especialmente naquelas zonas que máis estivesen en contacto 

coas persoas. 

Na conserxería habilitarase un teléfono exclusivo para que o profesorado poida contactar con 

pais/nais/titores legais. Este teléfono será independente do utilizado polo conserxe. Ambos teléfonos 

desinfectaranse sempre antes e despois de cada uso. 

En canto á fotocopiadora é un recurso que é empregado maioritariamente polo profesorado para facer 

traballos de reprografía e será manipulada exclusivamente polo conserxe e os membros do equipo 

directivo. Para o seu uso deben seguirse as seguintes indicacións. 

-Desinfectar as mans antes de usar a fotocopiadora. 

- Pasar un pano con xel hidro alcohólico polas superficies manipuladas despois do seu uso. 

- Limitar a unha persoa o uso da fotocopiadora. 

O resto dos docentes para o seu uso deberán seguir as seguintes indicacións: 

- No caso de querer facer fotocopias os docentes dirixiranse ao conserxe e no seu defecto a 

algún dos membros do equipo directivo que serán os encargados de facer as fotocopias que 

precisen. Os docentes depositaran os seus traballos na caixa establecida ao respecto para a 

copia de traballos e unha vez realizados depositaranse nunha bandexa/andel personalizada co 

nome de cada mestre correspondente. 

- No caso de que que se imprima a través da rede o docente desprazase a conserxería e as 

copias estarán dentro da caixa correspondente de recepción de copias. 

- Está prohibido enviar ao alumnado a recoller fotocopias. 

 12.2. Cambios de clase. 

Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá proceder a desinfectar o seu posto, en caso de 

ter sido usado con anterioridade. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso 

de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao mestre/a anterior para que finalice a súa clase 5 
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minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. A saída será 

ordenada e continua, de 1 en 1. Agardarán polo/a mestre/a á entrada da nova aula en ringleira de 1, 

evitando a formación de aglomeracións de alumnado. 

Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 

entrar, evitando a formación de agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o 

grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

O equipo Covid definiu planos de circulación polas instalacións do centro que poden ser consultados 

no Anexo IV. 

 12.3. Biblioteca. 

O encargado/a da biblioteca xunto co resto de membros do equipo da mesma e baixo a supervisión 

da dirección do centro elaborarán un protocolo de funcionamento da biblioteca escolar adaptado ás 

medidas de prevención da Covid-19. (Anexo XX). 

 12.4. Aseos. 

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

atención á realidade do centro. 

Na etapa de Educación Infantil 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.  

No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado 

ao aseo deberá portar as protección individuais axeitadas. 

En Educación Primaria asignaranse aseos en función do sexo do alumnado: 

- Os alumnos empregaran os aseos de nenos do primeiro andar. 

- As alumnas empregarán os asesos de nenas do primeiro andar. 

Para o lavado de mans, o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria empregará os aseos do segundo 

andar. Estes aseos tamén se asiganrán por sexo. Será o profesorado que se atope de garda o que se 

encargue de que este desprazamento do alumnado se faga de xeito organizado. De non haber profesor 

de garda será o conserxe o que asuma esa función. 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu aforo.O 

profesorado coidará que non se faga un uso simultáneo do servizo por parte do alumnado da súa aula. 
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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. 

Todos os aseos contarán con cartelería 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. 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá 

usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro, concretamente o que se atopa no corredor de 

planta baixa, nas inmediacións da porta que da acceso ao ximnasio. 

13. Medidas especiais para os recreos. 

 13.1. Horarios e espazos. 

Durante o tempo de lecer o uso da máscara será obrigatorio e garantirase en todo momento a distancia 

de 1,5m entre o alumnado de diferentes grupos estables de convivencia. No caso de condicións 

meteorolóxicas desfavorables o recreo realizarase dentro das aulas sendo atendido polo profesorado 

que impartise docencia durante a sesión previa ao período de lecer. 

Establecénse dous turnos de recreo, no que se combinan actividades de lecer no exterior e actividades 

de lectura para desenvolver o proxecto lector do centro. Formarán parte do turno primeiro o alumnado 

do 4º e 6º nivel de Educación Infantil e do 3ºA 4º e 6º nivel de Educación Primaria, mnetras que do 

turno segundo formarán parte o alumnado do 5º nivel de Educación Infantil e 3ºB, 1º, 2º e 5º de 

Educación Primaria. Este horario establécese do seguinte xeito: 

 Turno 1º Turno 2º 

11:45h a 12:05h Recreo Lectura Silenciosa 

12:05h a 12:25h Lectura Silenciosa Recreo 

Os espazos a usar por cada grupo estable de convivencia durante o período de lecer estarán 

delimitados con cinta de sinalización. 
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O patio infantil dividirase en dous espazos, pola coincidencia de dous grupos de educación infantil 

no primeiro turno de recreo aínda 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 cada un dos grupos de primaria, e para o segundo 

turno habilítase o espazo da cancha de baloncesto para o cuarto grupo que sae no segundo turno. 

Os días de choiva, na primeira quenda de recreo, o alumnado do 4º e 5º nivel de Educación Infantil 

serán distribuídos en dúas zonas debidamente sinalizadas e a unha distancia superior de 1,5m nos 

soportais do Edificio Antigo, mentras que o alumnado de 6º de Educación Infantil ao ser máis 

numeroso ocupará o ximnasio do Edificio Principal. Por outra parte, na segunda quenda, será o 

alumnado de 6º de Educación Primaria o que ocupe a zona dos soportáis do Edificio Antigo. 

A división do espazo de recreo por grupos de convivencia estable pódese consultar no Anexo XIX. 

13.2. Profesorado de atención ao alumnado durante o período de lecer. 

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

Estableceranse quendas diarias de vixilancia formadas por catro mestres/as (Anexo XXIX). 

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.  

Prestarase especial atención nos momentos de entrada e saída ao recreo, así como o uso que se realice 

dos baños: 

Saída ao recreo: 

- O alumnado de Educación Infantil sairá ao patio acompañado de cada un dos mestres cos que 

estiveron na aula durante a sesión previa ao período de lecer e agardarán con eles ata a chegada dos 

dous mestres/as que ese día teñan garda de patio. Sairán en orden evitando aglomeracións e 

respetando as medidas de distanciamento entre grupos de convivencia estable. 

- O alumnado de Educación Primaria sairá ao patio pola porta principal acompañados dos mestres/as 

cos que estiveron na aula durante a sesión previa ao período de lecere agardarán con eles ata a chegada 
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dos dous mestres/as que ese día teñan garda de patio. Farano de xeito ordenado, evitando 

aglomeracións e respetando as medidas de distanciamento entre grupos de convivencia estable. 

Entrada ao centro unha vez finalidado o período de lecer: 

- O alumnado de Educación Infantil entrará na súa aula acompañado do mestre/a co que vaia estar a 

sesión posterior ao período de lecer realizando a desinfección de mans correspondente.  

- O alumnado de Educación Primaria, unha vez soe o timbre, colocarase en cada un dos lugares que 

ten asignados a cada grupo de alumnos. Unha vez colocado todo o alumnado, este será recollido polo 

mestre/a co que cada grupo de alumnos vaia estar durante a sesión posterior ao período de lecer e 

dirixiranse cara o interior do centro. Na entrada do mesmo atoparase un docente de garda que 

controlará que o alumnado cumpla coa desinfección mans. Posteriormente cada grupo de alumnos 

dirixirase á aula correspondente. 

Uso de aseos durante o período de lecer: 

- Recoméndase que o alumnado acuda ao aseo antes de saír o patio. 

- Durante o período de lecer o uso dos aseos restrinxirase a casos de extrema necesidade. 

- Os docente de garda velarán por que os aseos soamente os use un alumno/a de cada vez. 

- O alumnado que faga uso dos aseso deberá desinfectar as mans antes da entrada no aseo e o lavado 

de mans antes da saída do mesmo. 

14. Medidas especificas para educación infantil e primeiro e segundo de primaria. 

 14.1. 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. 

En educación infantil a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de 

convivencia estable de non máis de 5 alumnos/as, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de 

limitación de distancia. Os alumnos que formen estes grupos colaborativos serán preferiblemente 

sempre os mesmos para mellorar a trazabilidade dos contactos. Débese garantir a estanquidade do 

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

ven a distancia entre grupos será de polo menos 1.5 metros. 
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O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre 

que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non docente que teña 

contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 

As pautas e recomendaciónsa ter en conta para minimizar, na medida do posible, o risco de contaxio 

e propagación son as seguintes: 

- Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene 

e a concienciación presentadas como algo lúdico. 

- Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o risco 

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

deben de ser accesibles sen supervisión. Priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de 

solucións xabonosas. 

- Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo e asignaranse mediante sinaléctica os 

espazos que poden utilizarse. 

- Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual. 

- Eliminaranse xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

- A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados. No 

caso de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita 

agás nos casos das aulas de educación infantil. 

- Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizar distintas 

quendas. 

- Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material 

despois de cada uso. 

Asembleas: 

No canto de facela con todo o alumnado sentado e xunto na zona da alfombra, realizarase cos nenos 

sentados no seu lugar nas mesas, excepto o neno/a encargado/a esa semana de levar a cabo as rutinas 

iniciais, que ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. Dentro desas rutinas habituais incluirase 

a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se 

realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans.  

Recunchos: 
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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.O material dos recunchos reducirase ao 

imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos susceptibles de levar á boca. 

Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase esta 

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

Uso dos aseos: 

- A cada grupo de alumnos de Educación Infantil asignaráselle un aseo que será de uso exclusivo.  

- En Educación Primaria asignaranse grupos de aseos para cada nivel/ciclo. O aforo máximo será de 

dúas persoas. 

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. 

- O alumnado procederá á desinfección de mans antes de entrar no aseos e ao lavado de mans con 

auga e xabón á saída mesmo. 

- O secado de mans farase exclusivamente con papel desbotable. 

- Realizarse a limpeza e desinfección completa tres veces por xornada lectiva como indica a norma 

xeral do protocolo. 

Uso de máscara: 

- Recoméndase o emprego da mesma en espazos comúns e recreos sendo beneficioso, tanto a nivel 

de protección como para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación. 
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- Será labor conxunta de familias e da escola traballar os hábitos correctos para colocalas e quitalas 

de xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda. 

Material: 

- Antes do inicio de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado. 

- Este material colocarase en gabetas exclusivas para cada alumnos/a tendo o nome de cada un deles. 

- Recordaranse os detalles de utilización do equipamento, asi como os protocolos de prevención. 

- Manterase unha adecuada hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizados por varios 

alumnos/as. Limparanse sempre antes e despois do seu uso polos seus usuarios, ademais de polo 

persoal de limpeza. 

Aniversarios: 

- Os aniversarios do alumnado celebraranse no centro de xeito simbólico, levando a cabo algún tipo 

de actividade na que o homenaxeado sexa o protagonista. Non se permitirá a introducción de ningún 

tipo de alimento no centro, xa non solo como medida de prevención da Covid-19 senón tamén por 

posibles alerxias ou intolerancias.  

15. Medidas específicas para alumnado NEE. 

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

en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE e que figuran no Anexo XXI. 

16. Previsións específicas para o profesorado. 

 16.1. Medidas: 

O profesorado manterá unha conduta exemplar 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. 

O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 

solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de 

aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual 

que teña utilizado en cada unha das aulas. Este material de limpeza e desinfección será subministrado 

polo centro educativo. 
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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. 

As reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos diferentes 

locais.  

Os diferenrentes órganos de coordinación docente reuniranse nas seguintes dependencias do centro: 

- Equipos de ciclo: na aula da titoría da persoa coordinadora. 

- CCP: sala de mestres. 

- EDLG: sala de mestres. 

- Equipo de ACeE: sala de mestres. 

- Equipo TIC: aula de informática. 

- Equipo Biblioteca: biblioteca escolar. 

Oaforo máximo da sala de mestres será de 25 persoas ao mesmo tempo, mentras que nas outras 

dependencias do centro nas que se levarán a cabo reunións dos diferentes órganos de coordinación 

docente o aforo será de 15 persoas. 

Cando non sexa posible deste xeito levaranse a cabo a través de medios telemáticos. 

16.2. Órganos colexiados: 

As reunións dos órganos colexiados de goberno do centro realizaranse cumprindo as normas de 

protección e o aforo dos diferentes locais. 

Levaranse a cabo na sala de mestres do centro, cuxo aforo máximo será de 25 persoas e ámbolos dous 

órganos colexiados de goberno contan cun número inferior de membros. En todo momento se 

cumprirán as medidas de protección e se manterá unha correcta ventilación da dependencia. 

Destacar que 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. 

En función da evolución da pandemia ocasionada pola Covid-19 as reunións dos órganos colexiados 

de gobernó levaranse a cabo por videoconferencia a través das platafomras Cisco Webex ou Falemos. 

A sala de reunión será a da persoa directora do centro. Nestas sesións que garantirase a identidade 
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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. 

As convocatorias de reunión dos órganos colexiados de gobernó serán remitidas aos seus membros 

preferentemente 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. 

16.3. Órganos unipersoais: 

Os membros do equipo directivo reuniranse semanalmente no despacho correspondente, respetando 

o aforo máximo, cumprindo coas medidas de protección e mantendo unha correcta ventilación da 

dependencia. 

17. Medidas de carácter formativo e pedagóxico. 

17.1. Medidas: 

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

implantados no centro continuarase intensificando 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-CoV- 2. 

Do mesmo xeito que no curso anterior continuarase deseñando e implementando actividades de 

educación para a saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte 

a Covid-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. 

Estas actividades incluiranse de maneira transversal nos programas e actividades de educación e 

promoción da saúde que xa se viñan desenvolvendo no centro educativo, de maneira que se poida 

traballar a saúde de forma integral. 

Á súa vez, 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 continuará mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente 

para os centros educativos sobre asmedidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta 
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formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2021/2022 incluiranse cursos impartidos 

por profesionais sanitarios. 

 17.2. Aulas Virtuais e ensino a distancia: 

A persoa coordinadora do equipo TIC será a encargada de coordinar a implantación das aulas virtuais, 

a comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. 

A pesar de que todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as 

aulas virtuais e dixital, como quedou demostrado ao longo dos dous cursos anteriores, 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. 

A aula virtual do centro será a facilitada pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade, á 

que se pode acceder a través do enderezo: 

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

A aula virtual utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, cando menos, co 

alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante. No resto de nivel de Educación Primaria e 

Educación Infantil continuarase promovendo o uso da aula virtual por parte do alumnado. Ademáis, 

nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou vídeochamadas para 

manter contacto coas familias e, de ser posible, proporcionar contidos educativos noutros formatos 

para este alumnado co fin de manter a actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á 

educación a distancia. 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. 

Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse os “cursos” dentro 

das aulas virtuais, así como os usuarios para o alumnado e profesorado. 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. 

Porase a disposición do profesorado uns videotitoriais para a realización das tarefas de primeira posta 

en funcionamento da aula virtual. 

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 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrespino/aulavirtual/
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forman parte. Para estas tarefas, cada grupo de alumnos, usará a aula de informática do centro dentro 

do horario establecido para os diferentes grupos. O alumnado de aulas E-Dixgal realizará esta tarefa 

na aula da súa tutoría. 

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 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 a inspectora do centro con permiso de acceso a todos os cursos 

virtuais, facilitándolle o seu usuario e clave. 

No mes de setembro, os titores/as identificarán 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, 

eo notificarán ao equipo directivo que elaborará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades 

no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. 

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: integración didáctica das TIC e 

o deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo competencial. 
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17.3. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”: 

No Plan de Acollida (Anexo XXII) recóllense as datas das reunións coas familias, os horarios de 

entrada e saída do primeiro día dos diferentes grupos así como a organización do período de 

adaptación para o alumnado de 4º nivel da etapa. Este documento estará publicado na páxina web do 

centro e será enviado ás familias a través da listaxe de difusión de WhatsApp con anterioridade 

suficiente ao inicio da actividade lectiva. 

17.4. Difusión das medidas de prevención e protección: 

O equipo Covid debe asegurar que a información sobre os protocolosde actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúdeimplantadas nos centros educativos chegan e son 

comprendidas por toda acomunidade educativa, establecendo canles de comunicación fluída. 

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 tódalas familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de 

dúbidas que poidan xurdir. 

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. 

En especial, reforzarase a comunicación coas familias coa finalidade de difundir o plan de adaptación 

á situación COVID e o plan de continxencia. Serán docuementos públicos do centro que estarán a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas. 

As canles de comunicación que se empregarán para tal fin son as seguintes: 

    - Páxina web do centro. 

    - Correo electrónico. 

    - Videoconferencias. 

    - Listaxe de difusión de WhatsApp. 

    - AbalarMóbil. 

18. Plan de continxencia. 
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O Plan de Continxencia do CEIP Manuel Respino (Anexo XXIII) 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 gromo que supoña o cese da 

actividade presencial nunha aula/etapa educativa/centro. 

19. Seguimento e avaliación. 

O presente Plan de Adaptación a situación Covid é de obrigado cumprimento por parte de todos os 

membros da comunidade educativa deste centro. Realizaranse as revisións periódicas que se 

consideren oportunas para adaptalo as novas circunstancias ou a modificacións lexislativas, porén son 

obxecto de revisión continua en función da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten 

as autoridades sanitarias autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa 

necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren, sendo algunhas das causas de 

revisión ás seguintes: 

- Cambio de normativa legal na que se fundamenta. 

- Inicio de gromos no centro educativo. 

Para garantir a realización das medidas previstas en materia de comunicación e difusión, e para 

facilitar unha xestión eficaz e transparente do proxecto en xeral, inclúense os obxectivos e os 

resultados esperados das actividades de difusión e comunicación. 

Este Plan vai permitir unha xestión educativa nun momento como o que vivimos a día de hoxe 

condicionada pola Covid-19. A identificación de indicadores de seguimento e a cuantificación dos 

obxectivos é un elemento fundamental para a realización de actividades de seguimento e avaliación. 

Os obxectivos específicos incluídos neste Plan de Adaptación ao contexto Covid-19 servirán como 

punto de partida e como criterio de valoración nas avaliacións que se realizarán ao longo do proxecto, 

especialmente na avaliación intermedia, a revisión dos indicadores e avaliación das actividades fai 

posible a detección de problemas internos e a súa corrección a tempo, de modo que se consiga unha 

xestión e coordinación máis eficaz e eficiente. O seguimento e avaliación realizarase trimestralmente 

dando conta ao Claustro de Mestres e ao Consello Escolar, así como ao finalizar o curso escolar a 

través da Memoria Final. 

20. Aprobación do Plan de Adaptación ao contexto Covid-19. 

O Plan de Adaptación á situación Covid-19 do Centro CEIP Manuel Respino para o curso académico 

2021/22, foi aprobado polo director do centro o 30 de xullo de 2021, presentado ao Claustro e 

Consello Escolar nas reunións que se celebraron os días 1 e 3 de setembro de 2021 respectivamente 
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e posto a disposición de toda a comunidade educativa o día 6 de setembro de 2021 a través da páxina 

web do centro. 

O Director 

 

Asdo: Emilio M. González López 
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