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1. Datos do centro

Código  Denominación

36003959 CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Enderezo C.P.

Rúa Tui s/n 36780

Localidade Concello Provincia

A Guarda A Guarda Pontevedra

Teléfono Correo electrónico

886 11 00 86/7/8 ceip.manuel.sinde@edu.xunta.gal

Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrodriguezsinde/
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Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

Teléfono de contacto: 886 11 00 86

Membro 1 Javier Constenla Ribadeo Cargo Director do centro

Substituto Luis Alberto Alonso Vicente Secretario

Tarefas asignadas

• Coordinación do Equipo COVID 19
• Nomeamento das persoas que compoñen este equipo.
• Comunicación coa administración 
• Comunicación co centro de saúde de referencia.
• Comunicación coas familias
• Difusión do plan e da información ao profesorado e ás familias.

Membro 2 Marcolina Núñez Franco Cargo Xefa de estudos

Substituta Nerea Costas Pereira

Tarefas asignadas

• Supervisión da aplicación do protocolo en Primaria
• Revisión da necesidade de material nas estancias de Educación Primaria.
• Adquisición do material necesario para a aplicación do protocolo.
• Ser informada das ausencias de persoal docente, non docente e do alumna-

do de Primaria
• Recollida e traslado das propostas de mellora dos cursos de Primaria.
• Difusión do plan e da información ao alumnado e familias de Primaria.

Membro 3 Isabel Martínez Álvarez

Substituta María Monsterrat Garcés Domínguez Cargo Coordinadora de Infantil

Tarefas asignadas

• Supervisión da aplicación do protocolo en Infantil
• Revisión da necesidade de material nas estancias de Educación Infantil.
• Ser informado das ausencias do alumnado de Infantil
• Recollida e traslado das propostas de mellora do equipo de Infantil.
• Difusión do plan e da información ao alumnado e familias de Infantil.

3. Centro de saúde de referencia

Centro  Centro de Saúde de A Guarda Teléfonos  986614450 

 Contacto  Víctor Quesada Varela e Dolores González González  

4. Espazo de illamento 

En caso necesario empregarase o Despacho de Inglés (Aula 27A). Este contará con ventilación axeita-
da ademais de solución hidroalcólica, papeleira de pedal e panos desbotables, máscara FPP2 e batas 
dun só uso.

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

ETAPA CURSO NÚMERO DE ALUMNADO

Por curso Por etapa Total

Educación
Infantil

4º 13 48 143

5º 20

6º 15
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Educación
Primaria

1º 16 95

2º 16

3º 20

4º 17

5º 13

6º 13

6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  

PERSOAL DOCENTE 18 (2 mestras itinerantes)

PERSOAL NON DOCENTE 1 persoas de limpeza fixa e 1 persoa temporal
2 coidadoras
1 persoa mantemento (itinerante)

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

Ver Anexo VIII coas listaxes dos grupos e a listaxe do profesorado e persoal non docente. (Só dispoñi-
bles na versión impresa para gardar a protección de datos)

CURSO AULA TITORA PROFESORADO ESPECIALISTA

4º Ed. Infantil 12 María del Carmen Comesaña Ed. Física / Psicomotricidade: 
Luis Alberto Alonso Vicente
Educación Musical:
Javier Constenla Ribadeo
Lingua Inglesa:
María Estrada Rodríguez
PT:
Nerea Costas Pereira
Marcolina Núñez Franco
AL:
Beatriz Mauri Martínez
Relixión:
Beatriz Lomba Portela
Mestra de apoio:
Isabel Martínez Álvarez
D.O.:
Begoña Alonso Alonso

5º Ed. Infantil 11 María del Carmen González 
Barbosa

6º Ed. Infantil 13 Mª Montserrat Garcés Domín-
guez

1º Ed. Primaria 21 Isabel de la Santísima Trinidad 
Gómez

2º Ed. Primaria 23 Mercedes Sánchez García

3º Ed. Primaria 20 Jennifer Otero González

4º Ed. Primaria 25 Belén Bascoy Cao

5º Ed. Primaria 24 Elías Domínguez Pereira

6º Ed. Primaria 22 Gloria Inés Vázquez Castro

8. Medidas  específicas  para  grupos  estables  de  convivencia (con  inclusión  de  medidas  que  xa  figuren  no
protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)

As familias velarán pola saúde dos seus fillos e fillas e do resto facendo unha avaliación segundo o
modelo da Consellería que inclúe, entre outras medidas a toma de temperatura todas as mañás antes
de acudir ao centro. No caso de febre maior de 37,5º ou de presentar un dos síntomas que se recollen
non enviarán ao alumnado ao centro.
Ao inicio de curso as familias deberán asinar unha declaración responsable na que se comprometen a
cumprir estas medidas.
Distancia de seguridade de 1,5 metros sempre que resulte posible.
Uso de máscara obrigatoria nos desprazamentos polo centro e en posibles interaccións con outros
grupos.
O alumnado deberá traer unha máscara de recambio así coma un estoxo, preferiblemente de material
diferente do plástico, no que gardar a máscara cando non a use.
As persoas que non poidan usar máscaras deberán achegar un xustificante expedido por un facultativo.
Hixiene  de  mans 5  veces  ao  día  (nas  entradas  e  saídas  e  nos  cambios  de  clase  que  impliquen
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desprazamentos e as necesarias ata completar as 5 nos momentos que determinen as titorías).  O
profesorado comprobará mediante preguntas a realización da mesma.
Para  o  alumnado  de  2º  ciclo  de  Educación  Infantil,restrinxirase  o  uso  do  xel  hidroalcóholico  e
priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas. 
Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa utilización do xel hidroalcohólico,
administrando unha cantidade de xel adecuada ao tamaño da man de cada neno/a, informando aos
nenos e nenas de que debe ser absorbido antes realizar outras tarefas. Nos grupos de idade ata os 7
anos, deberase prestar especial atención por parte dos coidadores á aplicación do xel por parte do
alumnado. 
Non  compartir  material  na  medida  do  posible  e  desinfección  do  material  común  (rotuladores  de
encerado, borradores, material de Música e Educación Física) antes e despois de cada uso.
-  O  alumnado  de  Primaria  accederá  con  máscara  ao  recinto  e  permanecerá  con  ela  ata  que  o
abandone.
-  O alumnado de Infantil  pode acceder sen a máscara aínda que o seu uso é recomendable  nas
entradas, saídas e desprazamentos polo centro.
-  Distribución  de  espazos  segundo  os  modelos  propostos  nos  anexos  en  función  do  número  de
alumnos.
- Nos momentos nos que todo o grupo poida estar xunto -recreos, traslados,...- o alumnado deberá
portar máscara.
- Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego
máis común).
- Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos
grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.
- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, música ou saír ao patio, deberán respectar
o percorrido deseñado.
 Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula.
- Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material. Cando se trate
de material común (do centro) farase unha desinfección previa antes do seu reparto.
- Cada alumno ou alumna debería ter o seu propio rotulador se é preciso que un alumno empregue o
encerado, de non posuír este, realizarase unha desinfección previa con xel hidroalcólico do rotulador
que empregue.
- Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta
desinfección de mans.
- Algunhas das restricións limitan á liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero a
situación require dun pequeno esforzo. 

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)

En caso necesario comunicarase calquera incidencia ao Centro de Saúde de A Guarda e ás Xefaturas
Territoriais de Sanidade e de Educación por vía telefónica e/ou a través da aplicación EDUCOVID.
Nesta  rexistraranse  os  contactos  próximos  da  persoa  afectada  en  canto  ao  grupo  estable  de
convivencia, ao profesorado e aquelas informacións achegadas voluntariamente pola familia.

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)

Desde a Xefatura de Estudos recolleranse as ausencias do persoal docente e non docente por sintoma-
toloxía compatible co Coronavirus do mesmo xeito que se recolle o resto de ausencias por outros moti-
vos.
En canto ás ausencias do alumnado, será responsabilidade das titorías recoller as ditas faltas e introdu-
cilas na aplicación XADE do mesmo que xeito que se procede co resto de ausencias. Ademais deberán
comunicar a dita ausencia á persoa do Equipo COVID referente na súa etapa. As ausencias por sinto-
matoloxía consideraranse xustificadas. En caso de numerosas reincidencias prestarase especial aten-
ción por se supoñen un caso de absentismo encuberto.
Na medida do posible, ante a ausencia dun alumno ou alumna tratarase de coñecer o motivo da mes-
ma.
Profesorado:
Deberá comunicar a súa ausencia chamando o antes posible a calquera dos teléfonos do centro. A per-
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soa que recolla a mensaxe trasladaraa inmediatamente ao director ou á xefa de estudos.
Alumnado:
Procederá do mesmo xeito ou daquel que as persoas titoras consideren oportuno.

11. Comunicación  de  incidencias  (procedemento  de  comunicación  das  incidencias  ás  autoridades  sanitarias  e
educativas)

No caso dalgunha incidencia, o director do centro comunicaraa á maior brevidade posible, vía telefónica
ás autoridades pertinentes: 

• Equipo de Coordinación Operativa COVID / Subida de datos á aplicación EDUCOVID (CSC)
• Comunicación ao Centro de Saúde de referencia, de ser preciso.
• Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra (986 885 860), de ser preciso.

Id. Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)

Os pupitres colocaranse orientados cara ao espazo que usa predominantemente o profesorado. Esta-
blecerase unha separación de 1,5 metro entre o centro das cadeiras do alumnado ou agrupados estan-
do ocupados estes polo alumnado pertencente ao grupo colaborativo.
Ver planos das aulas no ANEXO I

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

Atención educativa / Relixión: na aula de Música ou na Biblioteca.

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación
(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro
e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no
protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-
2021) 

Debido ás características especiais que se dan nestas aulas establécense as seguintes medidas:
- Emprego de máscara como norma xeral podendo ser substituída en momentos específicos polo uso
dunha pantalla protectora.
- Uso de mampara na aula de AL e nas de Primaria se o profesorado o considera preciso en determina-
das actividades.
- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de 5 minutos
e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. No caso do despacho de Orientación realiza-
ranse ventilacións, como mínimo antes e despois de cada reunión ou avaliación.
Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá no ANEXO VII do plan

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)

 As titorías coas familias realizaranse preferentemente a través de chamada telefónica ou videochama-
da.
Mantense o horario de atención ás familias de outros cursos: martes de 16:00 a 17:00. Porén será pre-
cisa a concertación de cita previa a través da canle que estableza a persoa titora.
En caso de que a familia acceda ao centro, farao pola porta principal portando máscara e realizando a
pertinente hixiene de mans. Sairá do colexio pola porta traseira máis próxima á dependencia (aula da ti-
toría como norma xeral) na que se realizou a reunión.
No caso de ser precisa a manipulación de documentos farase unha desinfección de mans antes e des-
pois disto.
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É recomendable a colocación de mesas de separación entre o profesorado e o resto de persoas para
garantir a separación de seguridade.
Departamento de orientación.
No caso de ser precisa unha reunión presencial, seguiranse as medidas de seguridade xerais (hixiene
de mans, uso de máscara e distanciamento de seguridade). Se as persoas asistentes superasen o afo-
ro do despacho de Orientación procurarase un espazo amplo dispoñible nese momento.
De ser posible establecerase unha hora para estas reunións dentro da organización do centro na que
se poida empregar ou a aula de PT ou a Biblioteca.

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)

A nivel centro. os medios de comunicación coas familias, como establece o plan de comunicación do 
Sinde, serán Abalar Móbil e a web do centro. A principio de curso reincidirase na necesidade de que to-
das as familias posúan a aplicación nos seus dispositivos. A maiores empregarase Facebook como vía 
de publicidade dos contidos da web como se viña facendo ata o de agora. Todo isto sen prexuízo de 
que desde as titorías se establezan canles de comunicación dixital coas familias.
En casos puntuais poderase usar o correo electrónico ou a chamada telefónica.
Promoverase o uso do teléfono e o correo electrónico como medio de comunicación coas persoas alle-
as ao centro.

17. Uso da máscara no centro

A máscara será de uso obrigatorio para todo o profesorado, o alumnado de 6 anos ou máis, as familias 
e o resto de persoas que accedan ao centro.

O profesorado, atendendo ao carácter exemplar, empregará en todo momento a máscara, agás na-
queles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu traballo, como poidan ser
as sesións de AL. Cando isto se produza, será obrigatorio manter a distancia de seguridade e
aconséllase o emprego de pantallas protectoras ou mamparas.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Este plan será colgado na páxina web do centro e haberá un exemplar impreso á disposición daquelas 
persoas que o soliciten.
Comunicarase a través da web, de Abalar móbil e de Facebook da súa existencia antes do inicio das 
clases, de ser posible.
Realizarase unha reunión nos primeiros días de setembro para dar un resumo explicativo sobre o mes-
mo e as obrigas e recomendacións para as familias.

Id. Medidas de limpeza

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír 
datos de carácter persoal)

A persoa encargada da limpeza do centro realizará unha limpeza xeral do centro diaria, prestando es-
pecial atención a aqueles espazos comúns e aos elementos con maior uso como poden ser pomos, pa-
samáns, billas,... O concello achegará unha persoa de reforzo na limpeza a tempo parcial compartida 
con outro centro do municipio.
Realizará asemade dúas limpezas dos aseos diarias.

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)
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A persoa encargada da limpeza terá un horario de 12:30 da mañá ata as 20:00 horas. Fará limpeza de
aseos ao remate das clases.
A persoa de reforzo na limpeza realizará limpeza de aseos será ás 12:00 e as despois do remate das
clases. Encargarase asemade da desinfección de aulas e espazos comúns e de elementos de maior
uso como pasamáns, tiradores, portas,... 

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

O persoal de limpeza contará co material preciso para desenvolver a súa labor (luvas, máscara, produ-
tos desinfectantes, carro da limpeza, bolsas,...)

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

Ver ANEXO II

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)

Ver ANEXO III

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Os residuos que se produzan ao longo da xornada escolar serán desbotados ao remate do día pola 
persoa responsable da limpeza do centro.
No caso de aparición de sintomatoloxía, os refugallos do grupo no que se atopaba a persoa con sínto-
mas, así coma os das aulas que puidera ter usado e os do espazo de illamento, serán illados meténdo-
os nunha segunda bolsa con peche e almacenándoos no almacén situado baixo a escaleira dereita ata 
que se proceda ao seu traslado ao contedor correspondente.

Id. Material de protección

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

Desde a secretaría do centro, en colaboración co equipo Covid-19, levarase un inventario do material 
que dispón o centro así coma do seu uso. Tamén se recollerán dentro da contabilidade xeral do centro 
pero de xeito diferenciado os gastos que isto supón.
Deberase anotar o material que se adquire e os gastos que implica. Por outra banda tratarase de ano-
tar o máis preciso posible o uso que se lle dá ao material adquirido.
Ver ANEXO IV

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

Desde a Xefatura de estudos procurarase adquirir aquel material que se considere preciso (papeleiras, 
xel hidroalcólico, luvas,...) coa antelación necesaria para non chegar a esgotar as existencias.

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

Asignaranse lotes do material que se considere preciso para cada aula e para cada mestra ou mestre. 
O profesorado deberá avisar con antelación suficiente a próxima necesidade de material, tanto para as 
súas aulas como para o seu uso na xornada docente, por se for preciso a súa adquisición.

Id. Xestión dos gromos
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28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do
centro ou unha remisión ao plan de continxencia)

• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de 
COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha per-
soa diagnosticada de COVID-19.

• Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver sínto-
mas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación pre-
visto con antelación: 
◦ levarase a un espazo separado 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. 
◦ chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de referen-

cia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións.
◦ en caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.

• O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica e 
pedirá cita telefónica co seu MAP. 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 contac-
tos a través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

• No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, seguiranse as instrucións recollidas no 
apartado 8 do Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non uni-
versitario de Galicia para o curso 2021-2022. 

• A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica 
co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non 
houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de aten-
ción primaria.

• Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun cen-
tro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en
función do número de contactos identificados en cada abrocho.

• As persoas conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumno/a ou pro-
fesional) 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. 

Ver plan de Continxencia.

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo
desempeñado e non incluír nome)

En caso dun gromo ou caso sospeitoso será o director -coordinador do equipo Covid – o encargado de 
poñelo en coñecemento do Centro de saúde de referencia e tamén da Xefatura Territorial da Conse-
llería de Sanidade. Na súa ausencia será a Xefa de estudos. De non poder estas persoas será o Secre-
tario, como substituto do coordinadro, quen o faga.
A persoa responsable do nivel -infantil ou primaria – quedará a cargo da nena ou neno con sospeitas.

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)

1.- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa 
solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren
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as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado 
persoal sensible (anexo III do protocolo da Consellería). Poderase remitir de xeito presencial ou a tra-
vés do correo electrónico do centro: ceip.manuel.sinde@edu.xunta.gal 
2.- A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tare-
fas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección
existentes. Porase a disposición das direccións un modelo de informe simplificado no Portal da direc-
ción (anexo IV do protocolo da Consellería).
3.- A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peti-
cións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Ins-
pección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial 
onde radique o dito centro de traballo.
4.- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo electróni-
co ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente para resol-
ver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible.
Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de tra-
ballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.
5.- A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional de 
carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de Educación,
quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado.
A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a nin
do facultativo e realizarase a través da análise da documentación que aquel/a lle achegue.
Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario
nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso contrario, entenderase que desiste da súa petición.
O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás autoridades sani-
tarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores.
6.- Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a
traballador/a terá a obriga de acudir presencialmente ao centro.

En caso de que finalmente sexa necesario, desde a dirección do centro farase a solicitude de persoal 
substituto seguindo o procedemento habitual nestes casos.

Id. Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas: horarios e portas(determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con
horarios  de ser  o caso.  Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas
educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como
tipoloxías anexos ao protocolo—)

O alumnado das distintas etapas empregará diferentes entradas. Mentres que o alumnado de Infantil
accederá ao centro polas portas da planta baixa máis próximas ás súas aulas, o alumnado de Primaria
fará o mesmo polas portas do 1º andar. 
Primaria:
De acordo ao protocolo da Consellería, as nenas e nenos de Primaria poderán acceder ás súas aulas a
partir do momento no que se abren as portas de acceso ao recinto escolar (08:50 horas) e farano sen a
compaña de persoas adultas.
A saída realizarase no seguinte horario:

• 13:50 horas:  1º e 3º (o profesorado que imparte docencia encargarase de vixiar que no patio
non se produzan aglomeracións)

• 13:55 horas: 2º e 5º
• 14:00 horas: 4º e 6º

O alumnado dirixirase de inmediato á saída do recinto escolar. Farao pola rampla o alumnado de 1º, 2º
e 4º e polas escaleiras do ximnasio o alumnado de 3º, 5º e 6º para abandonar o recinto pola cancela
metálica. No caso de que as familias non autoricen a saída sen persoa adulta, a mestra ou mestre de -
berá acompañar e entregar persoalmente.
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Infantil
O alumnado de Infantil entrará entre as 8:50 e as 9:10 podendo estar acompañado por unha persoa
adulta. Para isto estableceranse espazos nos que agardar procurando manter a distancia de segurida -
de, principalmente entre alumnado de diferentes niveis.
A saída será na seguinte orde:

• 13:50 horas: 3 anos
• 14:00 horas: 4 e 5 anos

Ver ANEXO V: Entradas e saídas

32. Circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as circulacións no centro 
educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre 
unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á 
realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

O alumnado circulará polos corredores polo lado dereito no sentido da marcha e mantendo a distancia
de seguridade. Haberá sinalizacións ao efecto.
O ascensor só será empregado polo alumnado con discapacidade – temporal ou permanente – e pola
persoa coidadora ou profesorado acompañante.
As escaleiras usaranse nun único sentido, sendo as máis próximas á entrada do profesorado as de
sentido ascendente e o outro tramo empregarase para baixar de andar.

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que 
a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)

Nos corredores do centro colocarase sinalizacións referentes ao sentido de circulación e a obriga de 
gardar a distancia de seguridade. 
No chan hai colocadas frechas indicativas do sentido da marcha.
Tamén existen en diferentes puntos do edificio e do patio carteis relativos ás medidas de hixiene e á 
distancia de seguridade.
Nos baños colocarase carteis referentes á limpeza de mans.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Non existe alumnado transportado

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos)

Haberá dous mestres ou mestras de vixilancia tanto nas entradas coma nas saídas.
Nos recreos establecerase un calendario de vixilancia. Cada día haberá 1 mestre e/ou mestra en cada 
zona, sendo precisa, polo tanto, a presenza de 6 persoas en total. Haberá unha 7ª persoa que vixiará 
na Biblioteca.Os días de choiva, fará vixilancia nunha das aulas dos cursos aos que lle corresponde o 
patio de Primaria ou na propia Biblioteca. 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

36. Madrugadores  ou  actividades  previas  ao  comezo  da  xornada (previsións  en  relación  co
programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no
plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente
plan)

Non hai plan de madrugadores na data de publicación deste plan.

37. Actividades  extraescolares  fóra  de  xornada  lectiva  ou  posteriores  ao  servizo  de
comedor  (previsións  para  a  realización de  actividades  extraescolares  fóra  da  xornada  lectiva  ou  posteriores  ao
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servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo)

A ANPA está a valorar o establecemento de Actividades Extraescolares para o presente curso.
En función desta decisión abrirase a Biblioteca en horario de tarde.
No caso das actividades do Concello ou da Deputación, serán estes organismos os encargados de es -
tablecer as medidas sanitarias e de seguridade oportunas e serán tamén os responsables últimos das
consecuencias que poidan derivarse destas actividades posto que o centro só achegaría o espazo a
empregar.

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

A ANPA realizará as súas reunións gardando as medidas de distanciamento social de, como mínimo, 
1,5 metros. De ser preciso facilitaráselle un espazo no centro (comedor ou aula TIC preferentemente) 
para as ditas reunións se no local da ANPA non poden garantir esta separación mínima.
De ser preciso, para a reunión anual á que poden acudir todas as familias, empregarán espazos aber-
tos e poderían empregar o Ximnasio ou o pavillón en caso de mal tempo, limitando o aforo a 25 perso-
as de xeito que se garanta a separación interpersoal.
O Consello Escolar realizará as súas reunións, na medida do posible, de xeito virtual. En todo caso, de 
haber algunha reunión presencial, garantirase o distanciamento mínimo de entre 1,5 e 2 metros entre 
persoas.
Tanto no caso da ANPA como no Consello Escolar, a máscara será de uso obrigatorio no interior do re-
cinto escolar.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

As familias solicitarán as titorías coa antelación suficiente para que desde o centro se poida organizar o
horario das mesmas e o emprego das tecnoloxías que permitan as reunións virtuais de ser o caso.
Deberase gardar a distancia de seguridade mínima de 1.5 metros ou máis se é posible. Para isto poden
colocarse varias mesas entre as diferentes persoas que acudan á reunión.
As reunións grupais de inicio de curso faranse no exterior ou no pavillón en caso de mal tempo para fa-
cilitar o mantemento da distancia de seguridade.

40. Normas para a realización de eventos

No caso de realizar algún, cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e afo-
ros.
No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acompañadas de per-
soal do centro, deberán coñecer o protocolo COVID, asinar a declaración responsable e realizar o auto-
test. 
Os eventos e celebracións que terán lugar realizaranse sempre que se poda aoi aire libre e acorde ás 
mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 

Id. Medidas para o alumnado transportado

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espa-
zo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte)

Non hai alumnado transportado

Id. Medidas de uso do comedor
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42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento
de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado
sobre o resto do persoal do centro)

Tendo en conta a porcentaxe de alumnado asistente ao comedor nos cursos pasados, non se considera
preciso establecer quendas diferenciadas.
O alumnado ocupará espazos agrupados na medida do posible por grupos de convivencia.
Gardarán unha distancia mínima dun metro sempre que non se atopen encarados para o que se procu-
rará colocalos en forma de zigzag.
Deberá recollerse o espazo utilizado polo alumnado para coñecer os contactos próximos en caso de 
contaxio.

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo du-
rante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)

A persoa encargada do comedor será contratada pola empresa que achega o menú e deberá gardar as
medidas de hixiene establecidas neste plan e aquelas de carácter xeral establecidas polas autoridades 
sanitarias.

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal)

Non hai persoal de cociña.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros es-
pazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cu -
bertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

Aula de Educación Artística:
A materia de Música tratará de impartirse na aula do grupo sempre que sexa posible.
Cando sexa preciso acudir á aula de Artística por mor das actividades a desenvolver, realizarase unha
desinfección das mesas e cadeira antes e despois do seu uso así como do material empregado.
Na aula tratarase de garantir un distanciamento dun metro e medio, incrementando este a 3 metros no
caso de actividades como canto sen máscara ou interpretación da frauta. 
Realizarase unha ventilación de, como mínimo, 5 minutos entre unha sesión e outra, principalmente
cando estas sexan correlativas. Aproveitarase o tempo que transcorre entre que se leva un grupo á súa
aula e se recolle ao seguinte.
Estará dotado de dispensador de xel hidroalcólico e haberá material para a desinfección do material
compartido (instrumentos, mesas, cadeiras,...)
Aula de informática:
Realizarase unha desinfección dos postos e equipos empregados antes e despois do uso da aula e
unha ventilación da mesma tras o seu uso.
Na medida do posible, tratarase de non empregar a aula en sesións continuas para facilitar a desinfec-
ción e ventilación da mesma.
Sala de material:
O profesorado que empregue o material non funxible (encadernador, plastificadora, grampadoras,...)
deberá realizar unha desinfección de mans previa e desinfectar os elementos usados ao remate.
Ximnasio:
Procederase de xeito similar á aula de Artística. Na medida do posible, o alumnado non empregará os
vestiarios deixando estes como uso de aseo.
Aula PT
Traballarase con alumnado pertencente a un único grupo de convivencia non mesturando alumnado
procedente de distintos cursos. Só en casos excepcionais se pode atender de xeito simultáneo a alum-
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nado de grupos distintos colocando a cada alumno ou alumna nun recuncho da clase de xeito que a se-
paración evite sen lugar a dúbidas a interacción.
Horta de Elsa
O alumnado irá acompañado polo mestre/a encargado do grupo, a saída será ordenada e continua, de 
1 en 1, deixando a distancia de seguridade ata chegar ao horto, evitándose a formación de aglomera-
cións de alumnado.
Só poderá estar na horta de Elsa un grupo de alumnos da mesma clase, evitando a simultaneidade con
outros alumnos/as doutros cursos.
Unha vez feitos os horarios cada curso que queira traballar na horta escolar escollerá un día da se-
mana para utilizar este espazo.
Realizarase hixiene de mans como en calquera outra actividade lectiva.
O uso de material común como ferramentas, carretilla, mangueiras… será exclusivo do grupo que por 
horario lle corresponda ese día o traballo de horto.
As ferramentas quedarán gardadas nas súas cestas e dentro do armario ata o día seguinte para ser 
usado por outro grupo. 
Se  no mesmo día en diferente horario dous cursos fan uso do horto escolar deberán desinfectar todo o
material empregado.

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

Procurarase empregar sempre que sexa posible o pavillón do centro posto que facilita manter as distan-
cias de seguridade e, cando o tempo acompañe, o patio do centro. Por outra banda fomentaranse acti -
vidades ao aire libre como poden ser paseos polo litoral, sendeirismo por rutas no Trega, 
- Tomando como referencia os protocolos FISICOVID das federacións galegas de fútbol e baloncesto,
reflectidas nesta adaptación, propoñemos as seguintes normas específicas para a materia de
educación física:
Medidas xerais de limpeza de superficies e material:
• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada en auga a
temperatura ambiente ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan no
mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto respectaranse as
indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se deben mesturar produtos diferentes.
• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados desbotaran-
se de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans.
• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e
intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos
substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente
persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente
de xeles hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.
• Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma
diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible,
manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos
pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible,
realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.
• Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e
calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos,
unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con bolsa desbotable que se
cambie polo menos unha vez ao día.
Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva:
• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara, salvo no momento
da sesión. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente para evitar que adquira e
transmita o coronavirus.
• Sempre que sexa posible, o alumnado, durante a práctica deportiva deberá manter a distancia
de seguridade interpersoal.
• Evitar lugares concorridos.
• Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.
• Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.
• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o nariz co
cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar. Neste caso, desbotar de
inmediato o pano usado e lavar as mans.
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• Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcólico. 
• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar
atención ao lavado previo de mans.
• Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas de
COVID-19: Noto moita temperatura corporal, tose ou falta de alento?.
Medidas organizativas:
• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non
fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por
parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección
correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas,
deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que
ao inicio das sesións non se debe empregar ese material.
• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando neste
ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal.
• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula de ser o caso.
• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de
máscara.

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo)

Cando sexa preciso o cambio de aula, o mestre ou mestra que imparta a hora anterior rematará a se-
sión 5 minutos antes para comezar a colocar ao alumnado en ringleira para facilitar a transición á se-
guinte materia. O profesorado que imparta docencia noutra estancia, procurará rematar a sesión 5 mi-
nutos antes para facilitar o retorno á aula da titoría.
O desprazamento polo centro realizarase pola beira dereita do corredor mantendo unha separación 
aproximada de 1.5 metros.
Á chegada á nova aula o alumnado agardará polo mestre ou mestra e entrará cando lle sexa indicado e
só unha vez que a aula esta completamente despexada.

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no
protocolo)

O equipo de Biblioteca sinalizará os postos de traballo que poden ser usados.
O alumnado non pode tocar ou coller o material dos andeis sendo a mestra ou mestre o encargado de 
achegarllo.
Para evitar aglomeracións na Biblioteca, cada titora establecerá no seu horario unha sesión na que 
poderá acudir á mesma e realizar traballos de consulta e investigación gardando as medidas de seguri-
dade e limpeza habituais e facendo a desinfección dos postos tras o seu uso.
O empréstito realizarase do xeito habitual.
O equipo de Biblioteca realizará empréstitos de lotes de libros a cada aula para estar á disposición do 
alumnado na biblioteca de aula. O uso dos mesmos farase de forma individual e tras o seu uso pasarán
a estar en corentena. No caso de que a persoa titora decida permitir levar os libros á casa, deberá levar
un rexistro do mesmo e asegurarse de que tras a devolución dos mesmos se estableza a corentena ne-
cesaria (actualmente 4 horas).  Estes lotes serán renovados a medida que se considere necesario.
Nos recreos non se poderá acudir á Biblioteca.  
O uso de tarde está pendente das actividades extraescolares da ANPA.
O equipo tratará de desenvolver actividades de dinamización adaptadas á nova situación fomentando 
as de tipo virtual e dixital.

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro)

O alumnado de 5 anos usará o aseo anexo á súa aula.
O alumnado de 3 e 4 anos empregará o baño compartido. Separaranse os retretes de xeito que non 
sexa necesario compartilos. Farán uso dos lavabos colocados nas aulas e non dos do baño.
O alumnado de Primaria empregará os baños do primeiro andar. Deberán acudir aos mesmos de 1 en 1
(de cada aula) e coas máscaras colocadas. Deberán realizar a hixiene de mans antes de acudir e á vol-

Páxina 16 de 36 



ta do mesmo.
Os aseos posuirán carteis referentes á hixiene de mans.

Id. Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións
dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis
coas previsións propias para os grupos estables de convivencia)

Educación Infantil:
Establécense 3 zonas diferenciadas para cada nivel. De xeito rotatorio o alumnado empregará:

• Patio de infantil.
• Aula de psicomotricidade.
• Zona de xogos (saída cara ao ximnasio)

En caso de chuvia, o grupo ao que lle toca o patio poderá facer o recreo na aula se a meteoroloxía o
aconsella.
Educación Primaria:
Establécense 3 zonas que empregarán de xeito rotatorio 1º e 2º, 3º e 4º ou  5º e 6º.

• Patio de primaria: dividirase en dúas zonas que se repartirán a cada grupo. Un dos grupos que
ocupa este patio pode facer uso da Biblioteca.

• Pavillón: dividirase en 2 metades.
• Patio “do sol”: tamén estará dividido en dúas zonas.

En caso de choiva dividirase o pavillón en catro zonas (A-B-C-D correspondendo a letra A ao curso in-
ferior dos que alí se atopen) ocupadas polo alumnado que lle correspondía pavillón e o patio do sol. 
O alumnado que tiña asignado o patio de Primaria terá que facer o recreo na aula ou na biblioteca bai -
xo a vixilancia do profesorado da Biblioteca e na aula propia baixo a supervisión dunha das persoas ás
que lle correspondía garda no patio. Neste caso, quedarán no pavillón dúas persoas e a terceira reali-
zará a garda nunha aula e na aula restante ou na biblioteca farao a persoa que ten asignada biblioteca
ese día.
O alumnado sairá ao patio ás 11:40 en ringleira e respectando a distancia de seguridade.

Horarios de entrada: Primaria entra pola entrada principal.
12:10 horas.- Patio de Primaria.
12:15 horas.- Infantil, Pavillón
En canto o pavillón estea despexado.- Patio do Sol.
Se algún mestre ou mestra está de vixilancia no patio entra co grupo. Se non está de garda deberá diri -
xirse á entrada para acompañar na entrada e vixiar a distancia. Non farán filas.

51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixi-
lancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

En cada zona haberá un mestre ou unha mestra de garda.

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

PATIO INF. 4 anos 5 anos 3 anos 4 anos 5 anos

AULA PSI-
COM.

3 anos 4 anos 5 anos 3 anos 4 anos

COCIÑAS 5 anos 3 anos 4 anos 5 anos 3 anos

PATIO SOL 1º - 2º 5º - 6º 3º - 4º 1º - 2º 5º - 6º

PAVILLÓN 3º - 4º 1º - 2º 5º - 6º 3º - 4º 1º - 2º

PATIO PRIM. 5º - 6º 3º - 4º 1º - 2º 5º - 6º 3º - 4º

Páxina 17 de 36 



BIBLIOTECA 5º 3º 1º/2º Alternan 6º 4º

Id. Medidas  especificas  para  alumnado  de  educación  infantil  e  dos  dous
primeiros cursos de primaria

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situa-
dos na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula)

A asemblea realizarase procurando un distanciamento entre o alumnado polo que parte do alumnado
ou a totalidade poderá estar nas súas cadeiras e a parte restante, de ser o caso, na alfombra. Aprovei-
tarase este intre para concienciar sobre as medidas de hixiene e os riscos da pandemia.
O xel non estará ao alcance do alumnado e será o profesorado o encargado de facilitárllelo.
Deberá dividirse ao alumnado en subgrupos de 5 nenas e nenos para minimizar os contactos entre alu-
mado. Isto tamén pode facilitar que realicen as actividades programadas de forma rotatoria facilitando
así a separación entre persoas e o uso dos recunchos. Os grupos tratarán de separarse entre si 1,5
metros.
Procurarase que o alumnado empregue material propio na maior medida posible. Cando sexa preciso o
uso de material común realizarase hixiene de mans antes e despois e desinfectarase o material ao re -
mate.
No referente ao uso de baños, o grupo de 5 anos empregará o seu e 3 e 4 anos empregarán o com-
partido. Neste caso asignaranse dous cubículos a cada grupo e empregarán os lavabos das respecti-
vas aulas.
O alumnado de 1º e 2º empregará os aseos do 1º andar ao non ser posible facilitarlle o acceso a baños
diferenciados do resto de primaria.

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda)

O alumnado de Primaria realizará a merenda durante os minutos iniciais do tempo de recreo.
O profesorado de Infantil terá liberdade para decidir se o seu alumnado comeza a merenda ao longo da
3ª hora ou se o fai no tempo de lecer. Neste último caso, deberá encargarse da vixilancia do grupo sen
prexuízo de que exista outra persoa de garda.
Merendas
Procurarase que, sempre que sexa posible, se realicen as merendas en espazos abertos. É importante
que antes das mesmas se faga un lavado de mans con auga e xabón no canto do uso de hidroxel.
Aniversarios
Ante o risco que supón compartir alimentos recoméndase eliminar a celebración dos mesmos con comi-
da nas aulas.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54. Emprego do equipamento  (nas  previsións  de  uso  destes  espazos  deberá  detallarse  o  uso  e  hixiene  dos
elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes
ensinanzas  os  detalles  de  utilización  do  equipamento  e  a  necesidade  dun  recordatorio  continuo  dos  protocolos  de
prevención)

Non procede

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE
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55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder
facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser
o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia
estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as
interaccións dos grupos.
- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de
que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia
de seguridade.
- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas
entradas, saídas, traslado polo centro e no 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 pre -
vención de risco.
- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.*
- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten
escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades
educativas especiais.
*Pendente de elaboración

56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador
debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a
cada circunstancia)

Pendente de elaboración en coordinación do Departamento de orientación.

Id. Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que
sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de
vending ou cafeteiras)

As reunións presenciais nas que participe todo o profesorado ou unha porcentaxe elevada do mesmo
(Claustros, CCP, Actividades extraescolares, reunións informativas,...) así coma os Consellos escolares
realizaranse na aula de Artística procurando gardar a distancia de seguridade e portando as máscaras
individuais. Todo isto sen prexuízo do emprego de aplicacións que permitan as videoconferencias.
As reunións dos equipos de coordinación realizaranse:

• Dinamización da Biblioteca: na propia biblioteca.
• Dinamización da Lingua Galega: aula 25.
• Dinamización das TIC: aula TIC.
• Voz Natura: aula 23.
• Departamento de orientación: aula PT / Despacho de orientación.

Nos tempos de garda o profesorado que permaneza na sala do profesorado ou nos despachos manterá
a distancia de seguridade de 1,5 metros. Será obrigado o uso da máscara persoal. Se fai uso de obxec-
tos ou aparellos comúns, ao remate procederá á súa desinfección. Para isto existirá material axeitado
(líquido desinfectante e pano).
O persoal docente e non docente poderá facer uso da máquina de café empregando material dun só
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uso (vaso e culler). Estes serán desbotados no lixo tras o seu uso. É preciso desinfectar as mans antes
de facer uso da máquina. 

58. Órganos colexiados  (o centro  incluirá  previsións  para  acomodar  ás  situacións  máis  seguras  a  reunión  dos
órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)

As reunións dos órganos colexiados poderán realizarse de xeito telemático. No caso de que isto non
sexa así,  realizaranse nun espazo que permita garantir o distanciamento establecido. De aí que as
reunións presenciais, de ser o caso, faranse na aula de Artística. As persoas asistentes permanecerán
ao longo de toda a reunión protexidas coa máscara correspondente.
É aconsellable a hixiene de mans antes e despois da reunión.
No caso de reunión virtual empregaranse aplicacións como Falemos.Edu ou Webex.

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado
e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención
fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e
unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)

De xeito transversal, traballaranse durante todo o curso actividades relativas á saúde e ás medidas de
prevención da expansión da pandemia. Posibles actividades a desenvolver:

• Medidas de protección: explicación da forma correcta de lavar as mans e hábitos positivos
(tusir/esbirrar no cóbado ou nun pano de papel dun só uso, uso da máscara, distanciamento de
seguridade,...). Sería positivo contar con algunha persoa experta en saúde.

• Hixiene de mans 5 veces  ao día:  principalmente  á  entrada  e saída do  centro  e  do patio,
cambios de clase,...

• Outras que vaian xurdindo.

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así
mesmo,  en  colaboración  co  centro  de  saúde  de  referencia,  incluirá  posibles  charlas  do  persoal  sanitario  sobre  a
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro).

• De ser posible, algunha persoa do centro de saúde ofrecerá unha charla ao alumnado do cen-
tro en referencia á problemática deste virus e das medidas a levar a cabo polo alumnado.

• Establecerase un espazo na web do centro no que colgar as últimas novas chegadas da Xunta 
neste sentido.

• Tratarase de formar e informar ás familias sobre o correcto uso da máscara, a forma correcta 
de colocala, o seu coidado e mantemento, a súa duración e os lavados necesarios de ser o 
caso.

• As familias poderán achegar as súas dúbidas a través do correo electrónico do centro.

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará
o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das
aulas  virtuais,  a  comunicación  coas persoas asesoras  Abalar  ou  Edixgal  e  coa  UAC;  o  persoal  docente  designado
colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación
que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a
—)  

Javier Constenla Ribadeo.- será o responsable da posta en funcionamento da Aula Virtual e colaborará 
co resto do profesorado na resolución de dúbidas e atrancos na medida do posible e coa axuda do res-
to do equipo TIC. Esta deberá estar operativa a finais de setembro.
Coordinará o rexistro do alumnado de Primaria novo no centro na aula virtual así como o borrado das 
contas do alumnado que cause baixa.
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Nerea Costas Pereira.- como coordinadora TIC será a responsable da comunicación coas persoas ase-
soras. 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter
aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que
teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da
comunidade educativa)

Estanse pendente da publicación dunha resolución para a redacción do plan de continxencia e dos ho-
rarios espello.
O profesorado realizará as avaliacións iniciais e redactará as Programacións Didácticas conforme aos
criterios recollidos no documento de “Instrucións de inicio de curso”.
Atenderanse os restantes aspectos recollidos no dito documento.

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a
disposición  das  autoridades  sanitarias  e  educativas  e  poderá  ser  consultado  por  calquera  membro  da  comunidade
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas)

Este plan será colgado na páxina web do centro e haberá un exemplar impreso á disposición daquelas 
persoas que o soliciten.
Comunicarase a través da web, de Abalar móbil e de Facebook da súa existencia antes do inicio das 
clases.
Realizarase unha reunión previa ao inicio das clases para explicar o plan, principalmente aqueles as-
pectos que afectan máis directamente ás familias.

Informados o Claustro e o Consello escolar o día 10 de setembro, aprobo o pre-
sente plan.

O director

Javier Constenla Ribadeo
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ANEXO I: Distribución das aulas
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ANEXO II: Táboa de control da limpeza do aseo.

Persoa responsable da limpeza:

Día Horas Día Horas

ANEXO III: Rexistro de ventilación das aulas.
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Marcar cun  “check” a realización da ventilación da aula: 

Aula número: 

Data: 1ª hora 2ª hora 3ª hora 4ª hora 5ª hora

ANEXO IV: Inventario de material Covid-19.
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MATERIAL DATA 
ADQUISICIÓN

ENTREGADO A/
USADO EN/

NA DATA
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ANEXO V: Entradas e saídas.
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ANEXO VI: Circulación no centro
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ANEXO VII: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS

Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade

1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da enfermi-
dade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de sínto-
mas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta sínto-
mas da enfermidade no centro educativo?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Medidas organizativas

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen aglome-
racións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, establecéronse
entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería 
de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, pa-
pel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de dispensa-
dores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alum-
nos?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público,  como
na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 
cruzamento duns e outros?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os senti-
dos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 
1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de Edu-
cación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada 
uso?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Aspecto a considerar

Realizado

SI NON NP

Id. Formación e información dos traballadores

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben 
seguir de xeito individual?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o lu-
gar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao 
lugar de traballo?
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas 
de látex, panos, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola Conse-
llería?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

Id. Limpeza e desinfección das instalación

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a actividade e 
limpeza requirida?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial én-
fase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou os
tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e ordenado-
res?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material  de  hixiene  persoal  (máscaras,
luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez re-
alizadas as recollidas separadas)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 
síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e adi-
cionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:
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Id. Sinalización

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser 
en papel desbotable ou no cóbado, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que de-
ben utilizar?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o ac-
ceso ao  centro educativo e no  resto de zonas necesarias (zona de  comedor,  biblioteca, etc.), segundo o
marcado pola Consellería de Educación?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que presente
síntomas da enfermidade?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:

ANEXO VIII: Só dispoñible na versión impresa por protección de datos persoais.
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