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1. Medidas de protección e hixiene. 

Na atención a este alumnado recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula cando 

non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder facer uso da 

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

o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de 

convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula, limitando 

as interaccións dos grupos. 

No suposto de que o alumnado non poida levar máscara e non se poida manter a distancia 

interpersoal, o profesorado fará uso de máscara cirúrxica ou autofiltrante, ademais dunha 

pantalla ou viseira, en función da avaliación do risco de cada caso por parte do Servizo 

de Prevención de Riscos Laborais. 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, o profesorado e o persoal ATE 

encargaranse do 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. 

O aseo asignado a este alumnado será o que está ubicado no corredor que da acceso ao 

ximnasio e no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención 

de risco. 

O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicación dirixidas a este 

alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co 

alumnado con necesidades educativas especiais. 

O alumnado con necesidades educativas especiais contará cun protocolo e orientacións 

de atención específicas elaborado para cada alumno en función das necesidades. 
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2. Medidas de actuación e tarefas.  

O Departamento de Orientación seguirá as seguintes medidas de actuación: 

1. Colaboración co equipo COVID para establecer as accións dirixidas ao coidado do 

benestar da comunidade educativa (Incluirase no Plan de Acción titorial, Plan de 

Orientación., Programación Xeral Anual e na concreción anual do Plan xeral de atención 

á diversidade) 

Dende as especialidades de PT e AL colaborarase activamente na dificultade que puidera 

xerar a excepcionalidade vivida no ámbito emocional; axudando a diminuír os temores e 

ansiedades dos estudantes en torno á enfermidade e apoiar a súa capacidade de facer 

fronte a calquera impacto secundario nas súas vidas. 

Así mesmo, coidarase que de que non se estigmatice á persoa que estivera exposta ao 

virus. O contacto estreito coas familias imponse como algo necesario para ter presente o 

alcance da enfermidade e as súas consecuencias. 

2. Delimitar as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe extremar en 

relación co alumnado.Estas medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa 

adaptacón a cada circunstancia. 

O alumnado esperará sentado na aula principal a que a especialista o recolla no caso de 

que o alumno/a precise atención individualizado fóra da aula. Desprazaranse en ringleira 

polo corredor mantendo a distancia, con máscara. Antes e despois da sesión procederase 

á hixiene de mans e acompañarase ao alumno/a de volta á súa aula. 

Cando o apoio ao alumnado sexa dentro da aula o especialista hixienizará as mans antes 

e despois de cada sesión na aula na que se atope o alumno/a. 

Os especialistas de PT e AL levarán máscara e pantalla protectora cando se considere 

imprescidible o seu uso. A máscara procurarase que sexa transparente, na medida que 

sexan homologadas polas administracións competentes, para facilitar a lectura labial e as 

indicacións tanto no tratamento de dificultades da fala como dificultades de audición.  

Todo o traballo a realizar coa zona orofacial reforzarase con vídeos e imaxes para 

minimizar o impacto negativo que ocasiona o equipamento de protección individual. 
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O material facilmente desinfectable hixienizarase despois de cada sesión e o que non se 

poida desinfectar manterase en corentena ata que sexa posible o seu uso. 

Estas accións e medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a 

cada circunstancia tendo en conta, na medida do posible, a opinión das familias. 

3. Concreción do asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa práctica 

educativa telemática na atención á diversidade. 

Os especialistas de PT e AL coordinaranse coa persoa titora de cada un dos alumnos/as 

aos que tratan e realizarán unha valoración que permita determinar aquelas necesidades 

prioritarias que presenta o alumno/a e que se poidan satisfacer de xeito telemático e 

deseñará un plan de traballo que as contemple tendo en conta tamén as posibilidades 

tecnolóxicas, o grao de colaboración das familias e o grao de apoio do alumnado. 

Asesoramento na ensinanza non presencial: acción e metodoloxía: No caso de ser 

necesaria esta ensinanza non presencial realizarase o seguimento do alumnado que teña 

dificultades para seguir este tipo de ensinanza por falta de medios tecnolóxicos na súa 

casa, tendo en conta as conclusións das enquisas sobre medios tecnolóxicos realizada 

dende as titorías e analizada conxuntamente polo equipo covid e o departamento de 

orientación. O seguimento do alumnado con NEAE será realizado en estreita 

colaboración e coordinación cos titores ou titoras do alumnado. 

Así mesmo, os especialistas de PT e AL poderán asignar tarefas e actividades a través da 

aula virtual do colexio, do correo electrónico e a páxina web do colexio previa valoración 

das necesidades e posibilidades de cada un dos nenos e nenas que reciben apoio e tendo 

en conta o traballo do resto do equipo docente do alumno evitando en todo momento a 

saturación dos nenos e nenas. O traballo a realizar debe ser axeitado, consensuado e 

proporcionado. 

4. Programación da función de orientación específica para a actividade non presencial. 

No caso de ensinanza non presencial os especialistas de AL e PT establecerán canles de 

comunicación directa coas familias do alumnado que reciba apoio segundo as 

posibilidades de cada un deles. 

As canles de comunicación serán as establecidas polo centro para o efecto: contacto 

telefónico, correo electrónico, Videoconferencias (Falemos ou Webex) e aula virtual. 
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5. Identificación das necesidades de protección e hixiene que precisa o alumnado con 

NEAE, en colaboración co equipo COVID. 

As necesidades de protección e hixiene que precise o alumnos dende as especialidade de 

AL e PT considerarán a valoración das familias con respecto a este tema. Neste senso 

teremos en conta por un lado: alumnado que poida facer uso da máscara, por outro, o 

alumnado que non a poida usar. 

Para que un alumno non empregue a máscara no centro será preciso un xustificante 

médico onde se contemple. 

6. Planificación das actividades informativas e de orientación para coidar o tránsito entre 

as etapas, axustadas aos diferentes escenarios. 

Incluír que se fará no caso de que as actividades programadas se produzan en corentena 

ou confinamento. 

3. Seguimento.  

As medidas recollidas nos puntos anteriores serán obxecto de revisión, seguimento e 

avaliación por parte do Departamento de Orientación na reunión semanal que terá lugar 

os martes de 16.00 horas a 17.00 horas. 


