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1.  INTRODUCIÓN 

O 11 de marzo de 2020 Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de 

saúde pública ocasionada polo COVID-19 a categoría de pandemia internacional. Por Acordo do 

Consello da Xunta do 12 de marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de 

saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, que foron seguidas da declaración, por 

Acordo do Consello da Xunta do 13 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no 

territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias 

de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da 

evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.  

As clases non se reanudaron no pasado curso polo que estamos na obriga de presentar un 

Protocolo para o inicio de maneira presencial do curso 2020-2021, baseado nas características 

propias do noso centro e atendendo ás instrucións establecidas pola Consellaría de Educación. 

O presente protocolo ten por obxecto establecer as medidas preventivas, colectivas e 

individuais, que deben adoptarse no retorno á actividade lectiva, tanto polo persoal docente e 

non docente como polo alumnado e a súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo 

posible o risco de contaxio por COVID-19. 

O conxunto de medidas incluídas nas presentes instrucións poden ser obxecto de revisión en 

función da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades sanitarias 

autonómicas e estatais.  

Os principios básicos de prevención fronte o Covid-19, que establece o Ministerio de Educación, 

son: 

● A limitación de contactos, xa sexa mantendo unha distancia de 1,5 m. ou conformando 

Grupos Estables de convivencia. 

● A hixiene de mans como medida básica para evitar a transmisión, así como a hixiene 

respiratoria. 

● A ventilación frecuente dos espazos e a limpeza do centro. 

● Unha xestión axeitada e precoz ante a posible aparición dun caso. 
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 

2.1.  Datos do Centro 

CEIP Milladoiro - 15026765 

Rúa Ventorrillo s/n, CP:15113 

Malpica de Bergantiños 

Telf: 881 88 07 36/881 88 07 37 

Fax: 881 88 07 38 

Email: ceip.milladoiro@edu.xunta.gal 

 

2.2. Equipo Covid-19  

1. Sandra Cao Álvarez (Directora).  

2. Marta Couto Varela (Xefa de Estudos). 

3. María Costa Pereira (Titora de 5º E.P.) 

4. Óscar Pérez Rodríguez (Mestre Educación Física). 

As funcións deste equipo son as seguintes: 

_ Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, 

hixiene e promoción da saúde implantadas neste centro educativo cheguen e sexan 

comprendidas por toda a comunidade educativa. 

_ Proporcionar información e facilitar a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ó resto da comunidade educativa.  
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_ Enviar a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de 

dúbidas que poidan xurdir. 

_ Potenciar 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.  

 _ Xestionar o procedemento de actuación en caso de gromos. 

_ Levar un rexistro das persoas infectadas polo Covid-19. 

_ Illar ao alumnado ata que se xestione o seu traslado ao centro sanitario. 

_ Establecer contacto co centro de saúde de referencia. 

_ Comunicar e informar de posibles casos ás autoridades competentes. 

_ Incorporar na aplicación “EduCOVID” os datos básicos dos contactos estreitos dos posibles 

casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a 

autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da 

existencia de casos positivos confirmados no centro.  

 

     2.3. Centro de Saúde de Referencia 

Centro de Saúde de Malpica de Bergantiños. 

Teléfono: 981 721 682 

Profesional de Referencia 1: Ruth Garzón Ransanz. 

Profesional de Referencia 2: María Remedios Otero Saborido. 

 

2.4. Espazo de illamento Covid-19 

O espazo de illamento establecido para manter á persoa que manifeste os síntomas relacionados 

con este virus, será a aula de Relixión, situada no 2º andar do centro, posto que é un espazo que 

non se empregará durante este curso, xa que a mestra de relixión acudirá ás titorías para dar a 
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especialidade. Empregaremos tamén o local da ANPA, no andar 0, por se fora preciso illar a máis 

dun neno/a no mesmo día. 

Nestes espazos haberá: 

- Xel hidroalcohólico. 

- Panos desbotables. 

- Papeleira de pedal. 

- Batas. 

- Luvas. 

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

- Xogo de máscaras de reposto. 

- Ventilación axeitada. 

 

2.5. Alumnado 

NIVEL EDUCATIVO Nº DE ALUMNOS/AS 

4º E.I. 18 

5º E.I. 5 

6º E.I. 13 

1º E.P. 15 

2º E.P. 14 

3º E.P. 19 

4º E.P. 16 

5º A E.P. 13 
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5º B E.P. 

 

13 

6º E.P. 25 

 

2.6. Cadro de Persoal 

Persoal docente: - 14 mestres/as con horario completo no centro. 

                               -  4  mestres/as itinerantes. 

Persoal non docente: - Conserxe. 

                                       - Coidadora. 

                                       - Persoal de limpeza (Concello). 

                                      - Persoal que atende o comedor escolar (Empresa de comedor).  

 

2.7. Grupos Estables de Convivencia 

Haberá 8 grupos estables de convivencia, un por cada aula, tendo en conta que 5º e 6º EI teñen 

agrupación mixta. 

    GRUPO     AULA     TITOR/A MESTRES ESPECIALISTAS 

4º EI Aula de 4º EI, 

desdobre na aula de 

apoio infantil 

Titoras Inglés 

Relixión 

E.F. 

Música 

Orientadora 

A.L. 
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5º e 6º EI Aula de 6º EI, 

desdobre na aula de 

inglés primeiro 

andar 

Titora Inglés 

Relixión 

E.F. 

Música 

A.L. 

1º EP Aula de 1º EP, 

desdobre na ula do 

museo primeiro 

andar 

 

Titor/a Inglés 

Relixión 

E.F. 

Música 

A.L. 

P.T. 

2º EP Aula de 2º EP, 

desdobre na aula do 

museo primeiro 

andar 

Titora Inglés 

Relixión 

E.F. 

Música 

A.L. 

P.T. 

3º EP Aula de 3º EP, con 

desdobre na aula 

continua 

Titora Inglés 

Relixión 

E.F. 

Música 

A.L. 
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P.T. 

4º EP Aula de 4º EP, con 

desdobre na aula 

continua 

Titor/a Inglés 

Relixión 

E.F. 

Música 

A.L. 

P.T. 

5º EP Aula de 5º EP, con 

desdobre na aula 

continua 

Titor/a Inglés 

Relixión 

E.F. 

Música 

A.L. 

P.T. 

6º EP Aula de 6º EP, con 

desdobre na aula 

continua 

Titor/a Inglés 

Relixión 

E.F. 

Música 

A.L. 

P.T. 

 

2.8. Medidas específicas para os Grupos Estables de Convivencia 

A primeira medida de prevención básica é que o persoal docente e non docente do centro 

educativo e o alumnado (ou seus pais/nais/titores) realicen unha enquisa diaria de avaliación de 
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síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, se estes son compatibles cunha 

infección por SARS-COV-2. Empregarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no 

Anexo II. Ademais tomarase a temperatura ao alumnado e ao persoal do centro de forma previa 

antes do inicio da xornada nas súas casas. Estes resultados non teñen que comunicarse ao 

centro, se non adoptar as medidas oportunas en función dos resultados e as familas deberán 

firmar unha declaración responsable de que realizarán estas tarefas regularmente nas súas casas. 

O primordial é manter unha distancia interpersoal de 1,5 metros nas interaccións entre as 

persoas no centro educativo. 

Dadas as características destas idades resulta moi difícil cumprir todas as medidas establecidas, 

polo que optamos polos grupos de convivencia estable para os seguintes grupos: 

●  4º E.I.: 18 alumnos/as 

● 5º e 6º E.I.: 17 alumnos/as 

● 1º E.P.: 15 alumnos/as 

● 2º E.P.: 14 alumnos/as 

● 3º E.P.: 19 alumnos/as 

● 4º E.P.: 16 alumnos/as 

● 5º E.P.: 26 alumnos/as 

● 6º E.P.: 25 alumnos/as 

A máscara será obrigatoria para os nenos/as maiores de 6 anos, independentemente que 

estean no grupo estable de convivencia (consideramos que os grupos burbulla non son reais) e 

ademais respectarán a distancia máxima de seguridade que permita a aula. Será obrigatorio para 

todos/as empregar a máscara de protección nos espazos comúns (corredores, baños, 

escaleiras…), nas entradas e saídas do centro, nos recreos, nas entradas e saídas do comedor 

escolar e nos desprazamentos en xeral.  Os nenos/as menores de 6 anos empregarán a máscara 
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no transporte escolar, nas entradas e saídas e na espera para o comedor escolar, sendo 

recomendable tamén o seu uso na aula. 

A aula de 3º E.P. conta cun alumno en réxime de escolarización combinada, acude ao noso 

centro os xoves e os venres. Neses días ese grupo deixa de ser un grupo estable de convivencia 

polo que deberán manter a distancia de 1,5 metros nas interaccións entre as persoas. 

Ademais existirán os grupos de contención que compartirán os recreos, as entradas e saídas e o 

comedor. Tamén compartirán no mesmo día un espazo común (biblioteca, leolab, cociña, 

laboratorio de ciencias, radio escolar, aula de audiovisuais…) coa desinfección correspondente 

despois de cada uso. Desta maneira organizamos o centro para que, de producirse un caso, non 

se estenda a todo o alumnado e persoal do centro, se non que podamos controlalo mediante os 

grupos de contención, sendo estes: 

-  Grupo de Contención A: Educación Infantil (36 alumnos/as). 

- Grupo de Contención B: 1º, 2º e 3º Educación Primaria (48 alumnos/as). 

- Grupo de Contención C : 4º, 5º e 6º Educación Primaria (66 alumnos/as). 

Ademais en cada unha das aulas seguiranse as seguintes instrucións: 

- Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

- O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de gardala nos 

momentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado.  

- Hixiene de mans: lavado frecuente con auga e xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con 

xel hidoralcohólico (haberá un dispensador en cada clase, custodiado polo titor/a nos grupos de 

infantil). Realizarase a hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa, na entrada e na saída 

do centro, no cambio de aula, na baixada e subida do recreo, cando se acuda ó baño, antes de 

comer e nas entradas e saídas das aulas de uso común (como mínimo cinco veces ao día). 

- Estableceranse unha serie de medidas de hixiene respiratoria (ao tusir tapar a boca e o nariz 

cun pano de papel e botalo nunha papeleira de pedal con tapa); hixiene de mans e de obxectos 

con posibilidade de estar contaminados e mantemento da distancia física recomendada. 
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- Cada alumno/a deberá contar cun espazo diferenciado para o seu material de xeito que non 

permita ser manipulado por outros compañeiros/as. 

- Recoméndase fomentar a actividade ao aire libre, empregando os patios ou pavillón. 

- Os desprazamentos dos grupos de alumnos/as polo centro serán os mínimos posibles, os 

mestres/as serán os que acudan á aula de referencia. 

- Todo desprazamento de alumnos/as fóra da súa aula deberá estar controlado polo mestre/a 

responsable, respectando a circulación establecida (marcaremos no chan con indicacións a 

direccionalidade a seguir). 

- O profesorado que teña que facer intercambio de clase terá que facelo con certa axilidade, 

reducindo ao mínimo posible o tempo no que o alumnado poida estar só na aula, ou poida 

abandonala sen permiso dun profesor. 

- En horas de clase, non pode haber rapaces polo corredor, sen causa xustificada e sen permiso 

dun profesor. 

- O profesorado especialista poderá empregar os diferentes carros para levar o material polas 

aulas. 

- Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 

consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as 

superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 10 minutos logo de cada sesión.  

- Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 

menos 10-15 minutos (15 minutos cando a sala ou aula estaba ocupada previamente) ó inicio 

da xornada, ó finalizar e entre clases, sempre que sexa posible e coas medidas de prevención 

de accidentes necesarias: cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, 

manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible e débese aumentar a subministración de 

aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire interior. Cada mestre/a que 

ventile cubrirá un parte cada día. 
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- O alumnado deberá gardar a máscara nunha bolsa/caixa plástica con peche que irá na mochila 

do alumnado, a ser posible colocada nun peto onde non estea o material que traen ó centro.  

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d), coa 

consideración de condutas leves contrarias á convivencia, os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento 

das instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que respecta ao 

profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa. 

 

2.9. Canles de comunicación da Comunidade Educativa co Equipo Covid-19 

Para dar a coñecer ao Equipo Covid -19 do centro calquera caso con sintomatoloxía compatible 

con este virus, toda a Comunidade Educativa poderá comunicarse vía telefónica ó número 

habitual do centro ou  polo correo ceip.milladoiro@edu.xunta.gal, indicando os datos persoais e 

circunstancias específicas en cada caso.  

O profesorado do Claustro, poderá transmitir a súa ausencia relacionada co Covid-19 utilizando 

as canles oficiais do centro, contacto telefónico ou correo, ou ben avisar á xefatura de estudos 

por medio do teléfono persoal para obter a información o máis rápido posible  e establecer as 

medidas oportunas. 

 

2.10. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 

A xefa de estudos, que pertence ó Equipo Covid-19 do centro, encargarase de rexistrar as 

ausencias do persoal e do alumnado por causa de contaxio ou sospeita de Covid, a través dunha 

táboa de rexistro dispoñible para todo o equipo na cortiza do despacho de dirección, e 

procedendo como se fai habitualmente, subindo ao Xade as faltas do profesorado e entregando 

ós titores o parte de faltas para o alumnado, sendo sempre xustificadas para o caso de contaxio 

do Covid-19 e sen ser necesaria a acreditación por parte do facultativo. Aínda así, será necesario 

o comprobante dos pais ou titores legais no caso do alumnado e da entrega do Anexo V de 
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permisos para o profesorado. As familias poderán realizar esta xustificación a través da 

aplicación Abalar. 

Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número 

máximo de faltas de asistencia permitidas as ausencias comunicadas derivadas da aplicación das 

anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do 

facultativo para a súa acreditación. 

 

2.11. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus  no centro escolar por 

parte do alumnado, persoal do centro ou profesorado, o dalgún membro das súas familias, a 

coordinadora do Equipo Covid, utilizando unha canle específica habilitada pola Consellería de 

Educación, contactará co Equipo de Coordinación Operativa COVID da Consellaría, e tamén coa 

Xefatura Territorial de Sanidade, seguindo as recomendacións destes órganos. A coordinadora 

COVID actuará como interlocutora cos servizos sanitarios a requirimento da unidade de saúde 

pública correspondente ou por propia iniciativa cando deba consultar algún asunto, e deberá 

coñecer os mecanismos de comunicación eficaz que se establecerán cos responsables sanitarios 

do seu ámbito territorial. 

No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún alumno/a da 

aparición dun caso confirmado como positivo, o equipo COVID do centro incluirá a información 

dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de aula, os mais próximos 

dentro da mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do 

transporte e do comedor escolar, os compañeiros do transporte particular no que viaxan varios 

nenos/as do centro, así como aquela información sobre outros contactos vinculados ao centro 

educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. O rastrexo 

doutros  contactos eventuais doutros ámbitos, incluídos os das actividades extraescolares, terán 

que ser recollidos polo SERGAS. A mesma información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a 

Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade solicite información no caso de que exista casos 
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sospeitosos por sintomatoloxía compatible con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos 

que existan indicios de que teñan xurdido no centro educativo. 

Para a comunicación ás familias e resto da Comunidade Educativa, realizarase un anuncio  a 

través de Abalarmóvil, que será en formato papel para aquelas familias que non dispoñan de tal 

aplicación. Chamarase persoalmente aquelas familias que se vexan afectadas directamente, por 

ter un alumno/a ou profesorado que dera positivo. 

 

3. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

       3.1. Croques de situación dos pupitres e identificación da posición do 

profesorado 

 

 

 

 

 

3.2. Aulas 

Debido a que o centro dispón de aulas baleiras, todos os grupos  terán acceso á segunda aula 

contigua para poder facer os desdobres do alumnado, sempre que sexa posible, deste xeito as 

aulas estarán menos conxestionadas e a posible carga viral ante un contaxio será menor.  

 

3.3. Especialistas de PT/AL/Alternativa 

Como acabamos de enunciar 3º, 4º, 5º e 6º de E.P. teñen a súa disposición un aula común que 

soamente será usada por ditos alumnos/as. 4º de E.I. fará uso da aula de apoio, 5º/6º de E.I. da 

aula de inglés do primeiro andar, 1º de Educación Primaria usarán a aula da primeira planta, que 

estaba destinada aos museos efémeros de cada PDI, e 2ºEP a aula de pequeciencias. As aulas 
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específicas de PT e AL quedarán reservadas para o alumnado de NEAE que precisen o uso do 

material de cada unha delas e que non se podan desprazar. A aula de AL conta cunha mampara 

fixada na mesa para facilitar o traballo bucofacial e tamén contamos cunha mampara móbil para 

poder desprazar as distintas aulas. 

 

3.4. Titorías coas familias  

Priorizarase a comunicación telefónica (o centro dispón de dúas liñas) ou videochamada. No caso 

de que se requira unha reunión presencial, cumprirase estritamente as medidas de prevención, 

distanciamento e emprego de máscara. 

3.5. Canles de información ás familias e persoas alleas ó centro 

O principal mecanismo de comunicación xeral coas familias é a páxina web do centro e tamén 

empregaremos a aplicación abalar. Co resto de persoas o medio de comunicación será o correo 

electrónico do centro ou o teléfono. 

 

3.6. Uso de máscara 

O alumnado, o profesorado, o persoal non docente, as familias e toda persoa que entre no 

centro deberá empregar obrigatoriamente a máscara en todo momento, soamente poderán 

quitar a máscara o alumnado de Educación Infantil, pero será obrigatorio no transporte, espera 

comedor, entradas e saídas. Poderán empregar, de maneira opcional, como medida 

complementaria pantallas de protección ou mandilón/bata para evitar a transmisión do virus a 

través da roupa (en infantil o uso do mandilón será obrigatorio). 

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a 

obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, 

aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda 

máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardalas en caso necesario, como por 

exemplo no comedor. 
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Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros incluírase a 

formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e 

os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso. 

 

3.7. Información e distribución do plan entre a comunidade educativa 

O Plan, e unha presentación resumida, estarán a disposición de toda a Comunidade Educativa na 

web do centro. A dirección da ANPA terá unha copia, enviarase unha copia por correo 

electrónico ós membros do consello escolar, as familias recibirán a través da aplicación Abalar un 

resumo deste Plan e o claustro darémoslle unha copia  no pen-drive entregado  a comezo de 

curso. 

 

4. MEDIDAS DE LIMPEZA 

4.1. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario 

PERSOAL DE LIMPEZA 

- Con anterioridade ao inicio do curso, en cada unha das aulas do centro, realizarase unha 

limpeza e desinfección xeral. 

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

da intensidade de uso. 

- 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, tirador das cisternas e outros 

elementos dos aseos.  

- Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 3 veces ao día. En todo caso, nos 

aseos existirá xabón de mans, panos desbotables e papeleiras con tapa. Unha persoa da limpeza 

realiza las tarefas de desinfección pola mañá e dúas pola tarde. 
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- As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, 

tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, 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).   

- Utilizaranse desinfectantes  con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 

Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.   

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

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

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

co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 

CONSERXE 

- Desinfección de zonas de xogo de Educación Infantil antes, entre e despois de cada quenda de 

recreo.  

- Desinfección dos bancos de psicomotricidade: despois das entradas, os días de chuvia e luns e 

martes antes do servizo de comedor. 

- Desinfección da mesa e cadeira do alumno/a que saia á aula de illamento por presentar 

sintomatoloxía compatible co COVID-19. 

- Ante o aviso de alumno/a ou traballador do centro que presente síntomas mentres se atope no 

centro educativo, illar o contedor empregado. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada 

nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto (papeleira verde). 

Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, despois 

de que o alumno/a ou traballador/a que presentou síntomas teña abandonado o centro 

educativo. 

- Supervisión diaria na aula de illamento para que dispoña sempre dos materiais indicados neste 

protocolo. 

- Reposición do material COVID que se gaste, en función da petición dos mestres/as. 
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DOCENTES 

- Desinfección da superficie do teclado, do rato e da pantalla con desinfectante ao terminar de 

utilizar un ordenador de uso compartido, da mesa e da cadeira. 

- Desinfección da parte da mesa, cafeteira, microondas… despois de cada uso.  

- Desinfección dos recunchos de aula.  

- Desinfección do material didáctico empregado por cada docente despois de cada uso.  

- Custodia e desinfección das pelotas utilizadas nos recreos. 

- Ventilación dos espazos que se estean a empregar de polo menos 5 min ao inicio da xornada, 

ao finalizar e entre clases sempre que sexa posible. Cando as condicións meteorolóxicas e do 

edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. 

 

4.2. Distribución horaria do persoal de limpeza 

A distribución horaria da limpeza depende directamente da contratación do Concello. Unha 

persoa ven pola mañá, de 10:30 a 13:00 e dúas persoas de limpeza veñen pola tarde. 

Será a propia empresa contratada para a limpeza do centro a que deberá establecer as medidas 

de protección e o material axeitado para a realización das tarefas de limpeza, baixo a supervisión 

do persoal encargado do Concello. 

 

4.3. Modelo de checklist par anotar a ventilación das aulas 

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 

menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que 

sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias. Cada mestre 

deberá cubrir mensualmente o seguinte modelo de ventilación da aula, marcando cunha cruz o 

momento de ventilación, e ó final de mes  deixarano nunha bandexa na mesa da Xefa de 

Estudos: 

           AULA:                                                                                         MES DE SETEMBRO 

Hora/ 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 
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Día 

1º                

2º                

3º                

Hora 

De ler 

               

4º                

5º                

 

4.6. Determinación dos espazos para a xestión de 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 en papeleiras con bolsa ou contedores 

protexidos con tapa accionados por pedal.   

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse 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, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos 

usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, 

con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza 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.  
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5. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

O equipo COVID-19, en colaboración coa secretaria do centro e o conserxe, realizaremos o 

rexistro do material de protección que envíe a Consellería, a compra do material necesario e o 

inventario do mesmo. O conserxe será o encargado de realizar esta primeira distribución, 

anotando o que lle proporciona a cada persoa e, posteriormente, pediranlle tamén ao conserxe o 

que precisen en materia de protección, quedando todo debidamente rexistrado para poder 

certificar os consumos. O equipo Covid será o encargado de supervisar todo este proceso. 

Realizaremos a compra do material preciso aos comercios da localidade, dos cales xa 

dispoñemos diferentes ofertas dos produtos necesarios. As compras serán cargadas dentro dos 

gastos de funcionamento, prestando especial atención ao xel hidroalcohólico e os seus 

dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de 

pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección. A 

secretaria será a encargada de contabilizar o custo deste materiais para coñecer con detalle os 

sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar o consumo 

axeitado do mesmo. 

6. XESTIÓN DOS GROMOS 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 

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

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

con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en 

espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

6.1. Actuacións previas diante da aparición dun abrocho 

Poden darse dúas circunstancias: aparición de síntomas no centro escolar ou fóra do mesmo. 

Para os casos nos que a sintomatoloxía se presente fóra do centro escolar, o persoal non docente 

e o profesorado, así como o alumnado procederá da seguinte forma: 

- Non acudir á escola. 
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- Chamar ao seu centro de saúde de referencia. 

- Contactar/avisar do caso a calquera dos membros do Equipo Covid-19 do centro. 

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, as medidas de prevención 

e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola 

Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de 

casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma:  

- Colocación dunha máscara quirúrxica ao alumnado afectado. 

- Illamento do alumno/a na aula de relixión/local da ANPA cun membro do Equipo Covid, 

ambos con máscara, mentres non se xestione o seu traslado. 

- Utilización do termómetro de infravermellos para comprobar a temperatura. 

- A familia ou persoa responsable chamará ao centro de Saúde de referencia do centro, ou 

ao teléfono do Sergas, seguindo as súas indicacións. 

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

- Aviso á familia, que acudirá ao centro na maior brevidade posible e contactará co 

pediatra que valorará a solicitude dun test diagnóstico, que no caso de non poder 

atendela ese día, acudirá ó PAC onde será avaliada dita solicitude. Se isto non fora 

posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña asignado o noso 

centro. 

- No caso de sintomatoloxía nun traballador/a este abandonará o posto de traballo coa 

máscara colocada, despois de seguir as instrucións do centro de saúde ata ser valorado 

por un profesional sanitario. 

- De confirmarse o positivo, 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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- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a 

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

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

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

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

vixiancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de 

información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información. 

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a Covid-19, o alumnado e persoal 

do centro NON acudirán ó centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A 

persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á coordinadora COVID do centro. 

En calquera dos supostos, a coordinadora do Equipo COVID poñerá en coñecemento da 

administración os posibles casos detectados, informacións relevantes e identificación dos 

contactos próximos, coa garantía da protección de datos, utilizando unha canle informática 

específica habilitada pola Consellaría de Educación. 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguiranse as instrucións da Autoridade 

Sanitaria.  

6.2. Escenarios nos supostos de gromos 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 

grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun 

nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía 

de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de 

actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e 

corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da 

Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos: 
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 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que 

compartise espazo co caso confirmado a unha distancia 

 As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, 

estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza 

presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos 

contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior 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 medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro 

do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia. 

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

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

polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as 

persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das 

autoridades sanitarias. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

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 da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o 

retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 
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7.  XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español, os/as 

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

hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, 

inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, 

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 servicio sanitario do Servicio de Prevención de Riscos Laborais deberá 

avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir 

informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o 

establecido no Procedemento de actuación para os servicios de prevención de riscos laborais 

fronte á exposición ao SARS-CoV-2.6. As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos 

Laborais serán asumidas polo persoal sanitario da inspección médica da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional nas xefaturas territoriais. 

Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe aplicarse o 

establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais 

fronte á exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade tendo en conta que 

con carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1 (Anexo II da 

Xunta de Galicia). Se algún empregado público considera necesaria a avaliación da súa saúde por 

atoparse nun grupo vulnerable, procederase da seguinte forma: 

- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá 

dirixir a súa solicitude á dirección deste centro, na que exprese que concorren as causas para 

considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal 

sensible (anexo III do protocolo da Xunta de Galicia). 

- A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se 

indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das 

medidas de protección existentes (anexo IV no protocolo da Xunta). 
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- A dirección do centro educativo remitirá, cada día en que existan solicitudes, unha 

relación das peticións de valoración da sensibilidade do traballador e do posto, xunto cos 

informes emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de 

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

- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante 

correo electrónico ao traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte 

procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como 

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

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

- 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.  

- 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.  

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

presencialmente ao centro. 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 específicamente o risco 

que supoñen as súas funcións en relación coas súas doenzas.   

 

8. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

8.1. Organización do alumnado e profesorado 

Como se establece anteriormente, o alumnado está dividido en Grupos de Convivencia Estable  

(grupo-aula) e Grupos de Contención.  
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Os grupos de Contención compartirán, usando as máscaras, o momento das entradas e saídas, 

recreos, comedor, e empregarán as distintas dependencias do centro no mesmo día, nas 

quendas establecidas,  previa desinfección. 

En canto á Comunidade Educativa, todo o claustro ou persoal docente ou non docente, levará a 

máscara, tanto nas aulas, como nos desprazamentos polo centro. 

En canto ós mestres especialistas, posto que  roldan por todas as aulas, terán un especial 

coidado no uso das máscaras. Ademais darán a súa especialidade na aula de referencia do 

alumnado, evitando o desprazamento do mesmo polo centro e o intercambio de materiais. A 

excepción será a clase de Educación Física, que continuará realizándose no pavillón. 

 

8.2.  Entradas e saídas  

O alumnado de primaria e o profesorado deberán levar máscaras nas entradas e saídas e lavar as 

mans antes de entrar no centro co xel hidroalcohólico (o mesmo para calquera persoa que 

acceda ó noso centro). 

Para poder establecer a limitación de contactos, evitando a interacción con outros grupos, o 

mantemento da distancia de seguridade e o rastreo de contactos rápidos por se se dera algún 

caso, establecemos a seguinte organización: 

ENTRADAS 

● Ed. Infantil (Grupo de Contención A): entrarán pola porta da parte lateral da cancela e 

esperarán na aula de  psicomotricidade. Subirán ás aulas unha vez que suba o Grupo de 

Contención B. O grupo de 4º EI esperará nos bancos da dereita e o grupo mixto de 5º e 6º 

E.I. nos bancos da esquerda. 

● 1º, 2º e 3º de Ed. Primaria (Grupo de Contención B): entrarán pola cancela principal, 

esperarán no patio a chamada da serea e entrarán pola porta de psicomotricidade. Cada 

grupo terá unha zona específica de espera no patio de forma que se poida reducir a 

interacción entre os grupos. 
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● 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria (Grupo de Contención C): entrarán pola cancela principal e 

subirán ás aulas a medida que vaian chegando ó centro, sen esperar no patio, entrando 

pola porta de dirección.  

 Cada unha das portas estará controlada por un dos profesores/as de garda. 

En caso de chuvia, o alumnado entrará pola cancela lateral, polo que é imprescindible 

gardar a distancia de seguridade, 1,5metros, e moita precaución na entrada. 

 

NORMAS 

1.- O profesorado de garda deberá estar no lugar que lle corresponda con antelación ó toque do 

timbre (20 minutos antes nas entradas e 10 minutos tralas saídas)  e controlará que as subidas se 

fagan con certa orde, sen alborotos e mantendo a distancia de seguridade. 

2.- O conxunto do profesorado debe colaborar nesta tarefa subindo ás clases ao mesmo tempo  

que o alumnado.  

3.- Está totalmente prohibido o acceso ao centro para as familias agás a secretaría, sempre é 

cando sexa algo urxente e necesario, nos demais casos pedirase cita previa. (Mantendo as 

medidas de hixiene e distanciamento social). Históricamente, tal e como se aprobou no Consello 

Escolar do 29/05/2014 (acta nº 64), a partir do 1 de outubro non se permite a entrada no patio 

ás familias; durante o tempo de recepción do alumnado, as familias non poderán acceder ao 

recinto salvo nos períodos que así se decida (mes de setembro). Ou por algunha circunstancia 

excepcional que se consultará sempre co profesorado de garda.  

Este curso, tendo en conta a excepcionalidade da situación que vivimos e as medidas 

extraordinarias establecidas neste Plan, as familias durante o mes de setembro tampouco 

poderán entrar ao patio no tempo de recepción do alumnado, unicamente poderán entrar para 

xestionar asuntos importantes/urxentes que non se poidan resolver noutro momento mediante 

cita previa. No caso de ter que entregar material/ libros ou solucionar asuntos importantes 

poderán entrar ao centro do 10 o 18 de setembro na 1º sesión de docencia, pero únicamente 
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cando todo alumnado xa subira ás aulas, sempre chamando a responsabilidade individual e 

colectiva, tomando as precaucións e medidas establecidas neste documento. 

No caso de infantil, as familias poderán entrar ao patio para a entrega e recepción do alumnado 

durante o período de Adaptación (10 e 11 de setembro para 5º e 6º E.I. e do 10 ao 18 de 

setembro para 4º E. Infantil). 

4.- Cando un rapaz saia antes da hora, a persoa que veña recollelo debe asinar en conserxería 

(utilizar a mesa colocada na porta de entrada de Conserxería) o documento correspondente 

facéndose responsable do mesmo. Ditos documentos serán deixados na bandexa de cada titor/a 

e gardado polo mesmo. 

5.- CUSTODIAS: O profesorado de custodia deberá cubrir 4 zonas nas entradas e nas saídas, non 

podendo quedar ningunha sen cobertura. 

As custodias de entrada abranguen 20 minutos e as custodias de saída 10 minutos. 

Nas custodias de entrada a colocación de cada mestre/a será a que segue: 

✔ Mestre/a 1: situarase na porta principal de entrada e vixiará tamén o patio. Ante 

condicións meteorolóxicas adversas o punto de custodia será a entrada principal da 

pasarela cuberta. 

✔ Mestre/a 2: na porta lateral de entrada (acceso polas escaleiras) e vixiará tamén o patio 

cuberto e que cada grupo permaneza na súa zona. 

✔ Mestre/a 3: aula de psicomotricidade. 

✔ Mestre/a 4: segundo andar para controlar as aulas de 4º, 5º e 6º E.P. 

As familias do alumnado de 3 anos poderán subir polas escaleiras laterais, así llo indicará o/a 

mestre/a 1 situado/a na porta principal,  e deixalos nesta porta de entrada secundaria (desta 

maneira non teñen perigo cos balóns, nin problema coas escaleiras interiores do centro).  

Nas custodias de saída a colocación de cada mestre/a será a que segue: 

✔ Mestre/a 1: situarase na porta principal da cancela. 
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✔ Mestre/a 2: na porta lateral (a das escaleiras). 

✔ Mestre/a 3: patio cuberto ou descuberto, segundo a meteoroloxía. 

✔ Mestre/a 4: terá custodia de comedor polo que permanecerá na entrada de 

psicomotricidade onde o alumnado espera polas coidadoras do comedor. 

SAÍDAS:  

● Nas saídas todos os grupos deben ír acompañados do/a mestre/a que imparte clase na 

última sesión, co fin de que as saídas no interior do centro sexan ordenadas. Serán 

escalonadas, respectando os grupos de contención e mantendo a distancia social para 

evitar agrupamentos. 

● A saída dos nenos e nenas de Educación Infantil producirase ás 13:45. Cada escolar será 

entregado en man polo mestre/a ao familiar ou ao persoal coidador do transporte 

escolar e sairán polas escaleiras do lateral. 

● A saída dos nenos e nenas de 1º, 2º e 3º Educación Primaria producirase ás 13:50 pola 

cancela principal sempre que o permita as condicións meteorolóxicas. O alumnado de 

E.P. dirixiranse ao seu autobús tras seren acompañados ata a cancela exterior polo 

profesor/a coa que tiveron clase na última sesión, en orde e respectando o alumnado de 

cursos inferiores, mantendo a distancia de seguridade e a distancia social cos outros 

grupos. 

● A saída dos nenos e nenas de 4º, 5º e 6º Educación Primaria producirase ás 13:55 pola 

cancela principal sempre que o permita as condicións meteorolóxicas . O alumnado de 

E.P. dirixirase ó seu autobús tras seren acompañados ata a cancela exterior polo 

profesor/a coa que tiveron clase na última sesión, en orde e respectando o alumnado de 

cursos inferiores, mantendo a distancia de seguridade e a distancia social cos outros 

grupos. 

● A entrega dos nenos/as de Educación Infantil ó remate do tempo da mañá, será 

competencia do mestre/a que teña dedicación lectiva no último tramo escolar de dita 

mañá, que tamén acompañará ó grupo ata a porta de saída do recinto. 
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● É preciso que se cumpra de forma estrita a hora de saída, que non é a hora para recoller 

en clase, é a hora na que teñen que estar marchando do centro, para evitar 

aglomeracións do alumnado. 

 

        8.3. Desprazamentos no centro 

O alumnado do Grupo de Contención A e B entran e saen do centro pola porta de 

psicomotricidade, o GCA sube e baixa nas escaleiras polo lado da parede e o GCB sube e baixa 

polo lado dos pasamáns. O Grupo de Contención C entra pola porta de dirección. Todos os 

grupos deberán manter a distancia social nos desprazamentos, tanto nas subidas/ baixadas coma 

nos desprazamentos polos corredores. 

Cando varios grupos queiran percorrer o corredor no mesmo momento, primeiro pasará un 

deles, esperando o outro na aula na que estean.  

 

9. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

As convocatorias de reunións coa ANPA e Consello Escolar remitiranse por medio do correo 

electrónico coa conta do noso centro, e as reunións realizaranse vía telemática a través do novo 

servizo de vídeo conferencias da Xunta de Galicia: Falemos ou de maneira presencial na 

biblioteca cumprindo todas as medidas sanitarias recomendadas. 

A principal vía de comunicación coas familias será a través da aplicación Abalar, tanto para 

comunicados do centro como para solicitar titorías ou informacións da propia aula. Para as 

familias que non dispoñan desta aplicación, as comunicacións serán a través de notas en formato 

papel entregadas pola persoa titora ao alumnado. 

As titorías realizaranse mediante vía telefónica ou a través de videochamadas. De non ser 

posible, poderán realizarse titorías presencias cumprindo todas as medidas de protección e 

distanciamento social. 

Este curso, pola excepcionalidade que vivimos, todas as familias deberán estar informadas antes 

do comezo das clases o día 10 de setembro da nova organización do centro e do inicio de curso. 
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Outros anos realizábanse reunións grupais na aula de referencia, pero este curso cada titor/a 

escollerá unha das seguintes vías de comunicación para informar ás familias das normas, 

organización do centro, desenvolvemento da titoría e resumo deste Plan: 

- Chamada individual a cada unha das familias. 

- Envío mediante correo electrónico a cada familia dun vídeo realizado do titor/a coas 

informacións pertinentes. 

- Realización de videochamadas. 

- Reunións grupais de inicio de curso presenciais, pero que en NINGÚN CASO superarán o 

máximo de 15 persoas (incluída o titor/a), e unicamente un titor/a legal por cada alumno/a. As 

mesas e cadeiras quedarán desinfectadas para a seguinte reunión. Cumpriranse as medidas de 

distanciamento, a hixiene de mans antes de entrar no centro e o uso de máscara. Esperarán no 

patio gardando a distancia ata que o titor/a avise que poden subir. 

Non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. De caso de ter que 

realizarse, empregaremos o pavillón municipal ou o centro cívico, cumprindo estritamente as 

medidas de prevención, distanciamento e aforos.  No caso de ter que realizarse cumpriranse 

estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio de máscara) e aforos (50 por cento da 

capacidade) sempre que se permita manter a distancia de seguridade de 1,5 metros entre 

persoas.  

As excursións soamente poderán ser co grupo de convivencia estable e asistir a algún destino 

onde estea asegurada a distancia mínima interpersoal de 1,5 m. Aínda así, recoméndase non 

facer saídas nin excursións, de ser o caso seguiranse os protocolos sectoriais que poidan afectar: 

museos, transporte… 

 

10. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

Hai catro liñas de transporte: 

- Liña 1: Malpica (de 3º a 6º de primaria).                                                                
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- Liña 2: Malpica (Ed. Infantil, 1º e 2º de Primaria). 

- Liña 3: Mens, Barizo, Beo e Pontella. 

- Liña 4: As Pozacas (Cerqueda, Loroxo, O Ceán, Seaia e Santirso).                                                

O profesorado que teña clase a última hora en cada titoría, debe estar especialmente pendente 

os primeiros días para solucionar os problemas que podan xurdir. Hai que lembrarlles ós/ás 

nenos/as as normas de seguridade vial con respecto ás subidas e baixadas do autobús, e a 

obrigatoriedade de entrar no recinto escolar tan pronto como cheguen. Velarán para que leven a 

máscara posta en todo momento. 

No transporte escolar colectivo, será de aplicación a normativa vixente, respectando as medidas 

preventivas, sendo obrigatorio o uso de máscaras a partir de 6 anos de idade e recomendable en 

nenos/as de 3 a 5 anos. Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar, salvo 

que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis 

restritivo do mesmo. 

As autoridades recomendan a cidadanía a priorización do transporte activo (andando ou en 

bicicleta) en rutas seguras á escola como opción de mobilidade que mellor garanta a distancia 

interpersoal, sendo ademais unha opción máis saudable e que evita compartir espazos 

pechados. 

 

11. MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

Coa finalidade de prestar servizo ó maior número do alumnado posible e garantir a separación 

de 1,5 metros de distancia, ou 1 metro sempre que non estean encarados, estableceranse dúas 

quendas de comedor: 

- 1ª quenda: 20 alumnos/as de Educación Infantil, 1º e 2º de E.P. 

- 2ª quenda: 18 alumnos/as de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P. 

O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a continuidade 

de grupo de convivencia estable. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado. 
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Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos nenos/as, co obxectivo de facilitar 

a localización dos contactos en caso de gromos. 

O persoal colaborador debería aumentar o número de horas na súa xornada para poder afondar 

nas cuestións de desinfección. Consideramos que unha medida óptima sería adiantar 15 minutos 

a entrada dos comensais de Educación Infantil, coincidindo coa saída destes, xa que temos que 

adiantar a mesma para evitar aglomeracións á saída. Facemos a solicitude ó órgano 

correspondente. 

O alumnado da 1º quenda do comedor esperará na aula de psicomotricidade, permanecendo 

sentados nos bancos da dereita o alumnado de infantil e nos bancos da esquerda o alumnado de 

1º e 2º EP. O alumnado da 2º quenda permanecerá no patio evitando a xuntanza cos grupos que 

aínda estean saíndo do centro, e sendo custodiados polos mestres que vixíen a saída na zona do 

patio, ata que cheguen os/as responsables do comedor. Todos eles esperarán coa máscara 

posta. 

*A situación actual é que a empresa eliminou unha das colaboradoras polo que é imposible 

poder levar a cabo estas dúas quendas, así que, de momento, o alumnado come nunha única 

queda, agrupados en mesas de grupos estables de convivencia. 

 

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

Todo o alumnado permanecerá na súa aula, ou na contigua que teñen asinada para o alumnado 

de primaria, durante todas as materias. Serán os especialistas os encargados de acudir á aula 

correspondente, podendo usar os carros de conserxería para poder levar os materiais que 

precisen. No caso de precisar algunha aula diferente nun momento puntual, extremaranse os 

protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso común. A saída será ordenada e continua, de 

un en un, deixando a distancia de seguridade. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia, será 

desinfectado ó remate da actividade. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten 
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a limpeza dos elementos comúns de uso privado, participarán na desinfección destes materiais 

coa supervisión do profesorado. 

No caso da clase de Educación Física, soamente acudirán ó pavillón no mesmo día os grupos de 

contención. Procurarase que os exercicios sexan individuais e, na medida do posible, 

minimizando o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos procurando a súa 

limpeza e desinfección despois do seu uso. O uso da máscara será obrigatorio para os maiores de 

6 anos, agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso 

da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Ós vestiarios acudirá o grupo estable 

de convivencia por quendas e para realizar unha hixiene corporal rápida, seguindo as pautas do 

mestre de Educación Física. 

No uso das outras instalacións comúns do centro (laboratorios, radio, cociña…) soamente poderá 

estar traballando un grupo de convivencia estable de cada vez, agás no recreo que poderán 

asistir a biblioteca para o empréstito de libros o grupo establecido no horario, usando a máscara 

e non superando o aforo de 15 persoas.  

Para a utilización da radio, cociña e aula de medios audiovisuais haberá un calendario mensual 

na sala de profesorado, onde poderemos anotarnos para o seu uso. Para compartir ditos espazos 

prohíbese que o mesmo día vaian  grupos de contención diferentes, e temos a obriga de que o 

grupo saínte desinfecte todo o material empregado. Evitaranse aquelas actividades no centro 

educativo que impliquen a mestura de alumnado de diferentes grupos de convivencia. 

 

12. 1. Pautas para o uso da Biblioteca e o Leolab 

A organización no uso das instalacións da Biblioteca/Leolab será a seguinte: 

- Luns: Educación infantil.  

-  Martes: 1º, 2º e 3º EP. 

- Mércores: ocupación dos espazos só polo grupo estable de convivencia que asista ese 

mesmo día na sesión de Laboratorios, baixo petición. 

-  Xoves: 4º , 5º e 6º EP. 
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- Venres: será á petición da aula, cun calendario para anotarse na sala de mestres. 

Fóra do horario das quendas establecidas, de querer utilizar este espazo,  temos que comprobar 

e coordinarnos co resto dos compañeiros, xa que fóra do noso horario soamente poderemos 

empregar estes espazos se ese día foi ou irá algún grupo dentro do noso Grupo de Contención. 

O grupo saínte ó espazo será o encargado da desinfección de mesas, cadeiras, utensilios, 

aparellos… Durante os recreos soamente asistirán os colaboradores de biblioteca ou o grupo que 

acuda á actividade de “Hoxe le…”, tamén poderán realizar o empréstito de libros nos días 

marcados no horario (4º E.P. os martes, 5º E.P. os xoves e 6º E.P. os venres). Despois os 

colaboradores serán os encargados de desinfectar as mesas e as cadeiras cando rematen o 

traballo. 

Ademais seguiremos as pautas establecidas dentro do protocolo de Biblioteca. 

 

12.2.  Uso dos aseos 

Para utilización destes espazos seguiranse as seguintes instrucións: 

- Cada mestre poderá deixar ir ó baño só a un alumno/a de cada vez. En cada andar hai 

catro niveis educativos, polo que como máximo poden ir ó baño 4 alumnos/as en cada 

andar. 

- Utilizarase o baño de un en un, polo que se está ocupado, o alumnado esperará no 

corredor mantendo a distancia de seguridade e respectando a sinalización do chan. 

- Na entrada dos baños haberá un cartel vermello por un lado e verde polo outro, para que 

o alumnado poda sinalar se o baño está ou non ocupado. Haberá que desinfectar as mans 

na clase antes de utilizar os baños. 

- No caso da aula de 4º EI, posto que teñen unha porta de acceso directo aos aseos, a 

mestra comprobará que está baleiro para deixar que o alumnado acuda ó baño. 

- En cada un dos baños contaremos cunha papeleira de tapa con pedal, papel de mans 

desbotable e xabón de mans. 
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13. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

Estableceranse tres quendas para evitar aglomeracións entre os distintos niveis, e para que o 

alumnado poida respectar a distancia interpersoal de 1,5 m. e so teña contacto co seu grupo 

estable de convivencia, distribuirase o patio en espazos diferenciados. Será obrigatorio o uso da 

máscara para os maiores de 6 anos. Empregarán a aula de psicomotricidade cando as condicións 

meteorolóxicas sexan adversas, sendo usado só por un grupo estable de convivencia. 

- Educación Infantil: será de 11:05h a 11:30h, soben e baixan pola porta de psicomotricidade, e  

non subirán do patio ata que saian os de primaria, polo que se roga puntualidade. Os cursos de 

4º E.I. e o grupo mixto 5º e 6º E.I. estarán separados, polo que empregarán dúas zonas de xogo: 

patio cuberto e  patio exterior/ columpios, establecéndose quendas en días alternos. 

- 1º, 2º e 3º de Educación Primaria: será de 11:30h a 11:55h, soben e baixan pola porta de 

psicomotricidade. Os tres grupos estarán separados, polo que empregarán 3 zonas de xogo: zona 

dos columpios, patio cuberto e as pistas exteriores, establecerán quendas dun día en cada zona. 

En caso de choiva o  grupo que está no patio cuberto pasará a psicomotricidade, o que está na 

zona de columpios á parte dereita do patio cuberto (porta de psicomotricidade) e os que están 

nas pistas a zona esquerda do patio cuberto (porta dirección). 

- 4º, 5º e 6º de E.P.: será de 11:55h a 12:20h , soben e baixan pola porta de dirección. Os tres 

grupos estarán separados, polo que empregarán 3 zonas de xogo: zona dos columpios, patio 

cuberto e as pistas exteriores, establecerán quendas dun día en cada zona. En caso de choiva o  

grupo que está no patio cuberto pasará a psicomotricidade, o que está na zona de columpios á 

parte dereita do patio cuberto (porta de psicomotricidade) e os que están nas pistas á zona 

esquerda do patio cuberto (porta dirección). 

A distribución de cada Grupo de Contención no patio estará colgada no patio e en cada unha das 

aulas. Deberá prestarse especial atención ás baixadas e subidas dos recreos, para que non 

entorpezan o normal desenvolvemento das clases e respecten as distancias. O mestre 

correspondente deberá acompañalos na baixada ata o patio/biblioteca asegurándose de que non 

quede ninguén polos corredores. Infantil acompañará os nenos/as ata o patio e agardará ata que 

chegue o mestre de garda correspondente. 
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USO DO PATIO 

⮚ No patio cuberto non se pode xogar coa pelota. 

⮚ Utilizaranse os aseos do patio. 

⮚ Respectaranse as zonas reservadas ós xogos populares. 

⮚ Non son espazos de xogo nos recreos a parte traseira do edificio nin as escaleiras que 

lle dan acceso. 

⮚  No caso de choiva, o espazo de recreo redúcese ó patio cuberto e a 

psicomotricidade.  

⮚ O alumnado deberá decidir antes de baixar ó patio se acude á biblioteca, sexa para 

permanecer nela todo o tempo de recreo ou parte del. En ningún caso se permitirá o 

acceso dende o patio ás aulas ou á Biblioteca. Tampouco dende a Biblioteca ás aulas. 

O alumnado que decidira facer unha xestión na biblioteca baixará con normalidade 

ao patio de recreo unha vez finalizada esta. 

⮚ Non se poden traer das casas xoguetes, pelotas… de uso compartido no patio para 

evitar transferencias do virus de dentro a fóra ou viceversa. 

⮚ Poderán empregar as pelotas do centro, que estarán custodiadas na aula de 

psicomotricidade e que serán desinfectadas polos mestres que teñan custodia de 

recreo. 

O profesorado de garda para os recreos será estable, de forma que cada día da semana e en 

cada recreo haberá dous mestres no patio e outro na biblioteca para os recreos do 2º e 3º grupo 

de contención. 

14. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE E.I.  

O inicio da xornada comezará con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene 

e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como 

algo lúdico. Os dispensadores usaranse baixo a supervisión dun mestre/a.  
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Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 

traballarase 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. 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. 

No traballo en mesa respectarase a distancia de 1,5 metros, por iso na aula de 3 anos farase o 

desdobre do alumnado sempre que o permita o horario (contando cunha titoría compartida pola 

directora e a xefa de estudos) e na aula de 5 anos contando co apoio da mestra de música para 

facer estes desdobres. 

Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, 

garantindo a desinfección posterior ó seu uso, tanto do espazo como dos materiais. Estes 

materiais non serán de moitas pezas para facilitar a desinfección, que será responsabilidade do 

mestre/a que este nese momento co grupo, podendo pedir a colaboración do alumnado. 

A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados, estando prohibido compartir 

a mesma. 

Será necesario o uso de máscara nas entradas e nas saídas, na espera a entrar no comedor  e no 

transporte escolar.  

 

15. NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEAE 

O departamento de orientación determinará cales son os alumnos/as con NEAE que precisan 

empregar as aulas dos especialistas de PT e AL, por dispoñer de recursos específicos propios das 

necesidades educativas destes alumnos/as. Despois de empregar as aulas, desinfectarase todo o 

material empregado, o espazo ocupado e ventilarase a aula. O persoal que preste atención a 

este alumnado, valorará o emprego de pantallas/viseras no caso de que o alumnado no poda 

facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de seguridade. 
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A persoa auxiliar (coidadora) será a encargada de acompañar o alumno con TEA nas entradas, 

nas saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como a hixiene de mans en todos 

os momentos que os requira. O departamento de orientación coordinarase co outro centro, 

ASPANAES, onde acude este alumno por ter unha escolarización combinada, para adoptar as 

mesmas medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumno. Ademais 

todas as indicacións serán traducidas a pictogramas. 

Para o alumnado máis vulnerable, seguiremos as indicacións remitidas  do pediatra a través da 

familia, que determinará os procedementos sanitarios máis adecuados para cada caso, ademais 

de seguir o protocolo de urxencias sanitarias e enfermidade crónica. 

 

16. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

- As reunións de todo o claustro realizaranse na biblioteca no horario habitual, os luns de 

17:00h a 18:00h. Para o desenvolvemento de dita reunión utilizaremos as mesas individuais 

dispoñibles neste espazo, mantendo unha distancia entre elas de polo menos 1,5 metros, 

sendo obrigatorio o lavado de mans co xel desinfectante que haberá sempre neste espazo e 

en todas as dependencias do centro e o uso das máscaras. Unha vez rematada a reunión, cada 

un desinfectará a mesa e a cadeira utilizada. 

- As reunións dos distintos equipos, posto que están compostos por un número reducido de 

membros, realizaranse no espazo ao que está referido dito equipo: as reunións de ciclo na 

aula de referencia da persoa coordinadora, o equipo documental na biblioteca, o tecnolóxico 

no Leolab, equipo de radio en Radio Balea, o Experimental na aula de pequeciencias e o 

creativo na aula de música. En canto ás reunións da CCP e do DO, posto que o Departamento 

de Orientación é unha sala moi pequena que impide manter a distancia de seguridade, 

realizaranse na sala de profesores. 

- A sala de profesores terá un aforo máximo de 8 persoas, que deberán desinfectar todo o 

material común que utilicen unha vez que abandonen dita estancia: ordenadores, teclados… 

Neste curso as cadeiras de rodas da sala serán substituídas por cadeiras que non sexan de tea 

para facilitar a desinfección das mesmas. 
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- Para a utilización das cafeteiras será necesario desinfectar as mans antes de manipulalas, 

evitando así un posible contaxio.  

- O profesorado terá unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección 

e inculcarán ó alumnado a conciencia sobre o carácter social da pandemia e o beneficio 

común do cumprimento das normas. 

- Cada docente será encargado: da hixiene das súas mans e do material de uso docente; do 

cumprimento das medidas de ventilación; de controlar a dotación de material da súa aula 

(panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico) e de supervisar a 

desinfección das mesas, da cadeira e do material empregado por parte do alumnado. Cando 

precise material avisará ao conserxe que será o encargado da súa reposición. 

Órganos colexiados: 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. Nas sesións que 

se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que participen, o contido 

das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente 

emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo 

electrónico. Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 

perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de 

medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e 

un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das 

votacións.  

 

17. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

17.1.  Actividades de carácter transversal 

Cada titor/a deseñara e implementará 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. Así mesmo, estas 

actividades deben incluírse, de maneira transversal, nos programas e actividades de educación e 
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promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de forma que se poda 

traballar a saúde de forma integral. O alumnado recibirá educación para a saúde para posibilitar 

unha correcta hixiene de mans e hixiene respiratoria e o uso axeitado da máscara. 

Dende o equipo directivo propoñemos a UNIDADE 0 para levar a cabo nas aulas durante o mes 

de setembro, con actividades innovadoras que fomentan os hábitos de vida activos e saudables e 

as medias de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 incluídas neste protocolo. 

Ademais poñerémonos en contacto co SERGAS e a Consellería de Sanidade para organizar 

charlas formativas sobre as medidas xerais de prevención e protección. 

UNIDADE 0 : PROPOSTAS DE ACTIVIDADES NAS PRIMEIRAS SEMANAS 

Propoñemos unha serie de actividades para realizar nas primeiras semanas de curso, con base 

nos laboratorios, que xirarán ó redor da educación para a saúde incluíndo as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde fronte ao COVID-19 ademais da saúde emocional. 

É importante que se realicen actividades que inclúan o coñecemento dos síntomas da 

enfermidade do Covid-19, como actuar ante aparición de síntomas, medidas de distancia física e 

limitación de contactos, hixiene de mans e resto de medidas de prevención persoal, uso 

adecuado da máscara, conciencia da interdependencia entre os seres humanos e o entorno e 

fomento da corresponsabilidade na saúde propia e na saúde dos outros. Tedes material de apoio 

na web de estilo de vida saudable: https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/. 

Dende dirección propoñemos as seguintes actividades para levar a cabo no mes de setembro, 

sendo imprescindible apuntarse nos calendarios de ocupación das ubicacións, xa que soamente 

poderán ir un grupo de contención por día. Están recollidas dentro do Plan de Acollida, ver 

Anexo III. 

17.2.  Ensino a distancia 

A aula virtual do centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmilladoiro/aulavirtual/) será o 

medio empregado,  no suposto de educación a distancia, cando menos, co alumnado de terceiro 

de Educación Primaria en adiante e para o alumnado que parcialmente estea en situación de 

corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen 

https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmilladoiro/aulavirtual/
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prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a 

consellería.  

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

aulas virtuais, ou no caso do alumnado que non poda facer uso deste recurso, utilizarase o blog 

de centro, posto que nestes cursos, no pasado confinamento, tivo moi bo resultado e as familias 

e alumnado teñen coñecemento sobre o seu uso. O enlace do blogue para infantil será 

http://cativosmilladoiro.blogspot.com/,  para 1º e 2º de primaria http://picarosmilladoiro.blogspot.com/, e as 

comunicacións coas familias e alumnado realizarase a través de Abalar  e polos correos 

milladoiroinfantil@gmail.com e picarosmilladoiro@gmail.com. Ademais do contacto vía correo, 

poderanse realizar viodeochamadas a través da aplicación FALEMOS, habilitada pola Xunta de 

Galicia. 

Dito modo de proceder no caso de ensino a distancia, quedará recollido na programación 

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

seu alumnado ao centro.  

O Equipo TIC (denominado no noso centro como equipo de imaxe), en colaboración co Equipo 

directivo, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais e a comunicación cos 

asesores de Abalar. Colaborarán con compañeiros/as que teñan maior dificultade na 

implantación das aulas e divulgará as accións de formación dispoñibles para o conxunto do 

persoal docente e dos contidos existentes. 

Durante o mes de setembro, antes da incorporación 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 (os coordinadores TIC poderán 

crear modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o 

labor do profesorado con menor experiencia no uso). 

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

facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como a matriculación en cada un dos 

cursos dos que forman parte. 

http://cativosmilladoiro.blogspot.com/
http://picarosmilladoiro.blogspot.com/
mailto:milladoiroinfantil@gmail.com
mailto:picarosmilladoiro@gmail.com
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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. Empregarán os portátiles do armario cargador de conserxería nas sesións 

que precisen, anotándose previamente no horario e realizando a posterior desinfección 

correspondente. 

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 o/a inspector/a do centro con permiso de 

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

No mes de setembro, os/as 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, e  avisarán ó equipo directivo, que realizará unha listaxe deste alumnado e 

as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia, tomando as medidas 

necesarias para procurar que todo o alumnado teña acceso e conectividade en rede. 

 

17.3. Metodoloxía nas aulas e programacións 

É necesario realizar unha avaliación inicial durante a primeira semana do curso escolar. Este 

proceso comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, 

así como as súas necesidades de atención educativa:  

a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.  

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2 19 2 2  así como a 

súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias clave. 

c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 

mellores decisións profesionais de actuación por parte do profesorado. 

As programacións didácticas deberán incorporar os seguintes aspectos: 
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1. Incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como 

unha transición posible ao ensino non presencial, se esta fose necesaria. 

2. As programacións didácticas (en adiante PD) elaboraranse contemplando os posibles 

escenarios en función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, semipresencial 

e/ou non presencial. 

3. Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2020/2021, os equipos docentes 

elaboraran plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado recupere as 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso 2019/2020. 

4. A partir dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da 

avaliación inicial, reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e 

aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, os cales serán previamente determinados 

polos equipos docentes e departamentos didácticos, co fin de garantir a continuidade do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

5. O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades 

individuais do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial, e estenderase, 

alomenos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021. 

6. Revisión dos obxectivos de area ou materia en cada nivel, así como das competencias clave 

que o alumnado poderá lograr como consecuencia da adaptación das programacións. 

7. Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e 

ao alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do 

desenvolvemento doutras medidas de atención a diversidade que se podan establecer. 

8. En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e 

as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non 

presencial, ademais de ter un carácter eminentemente práctico e potenciar o traballo en 

equipo e o proceso de avaliación continua. 

9. Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan 

determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, sempre adecuándose as 

modalidades xa citadas de ensino presencial e non presencial. 
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17.4. Previsións existentes no documento de “instrucións de inicio de curso” 

Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva 

presencial durante o curso 2019/2020, o equipo directivo elaborara un Programa de acollida 

(ver Anexo IV) que será presentado ó Consello Escolar do centro e que se desenvolverá nas dúas 

primeiras semanas do curso, coa organización de actividades globalizadas que informa dos 

seguintes aspectos:  

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.  

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.  

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

desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 

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

acollida e cohesión.  

 

 

Este plan é un documento público que está a disposición das autoridades sanitarias e educativas, 

pode ser consultado en formato papel por calquera membro da comunidade educativa e na 

páxina web do centro. Cada familia recibirá un resumo da normativa a seguir antes do inicio das 

clases. 
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ANEXO I. PLAN DE CONTENCIÓN 

O Plan de Continxencia do CEIP Milladoiro (Malpica) ten por finalidade establecer os procesos 

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

suspensión da actividade lectiva, como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o 

cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.  

1. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

-  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 COVID19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.  

-  Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o 

presente plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso individual (aula de 

relixión), colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á 

persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar ó 

alumnado. Esta aula de illamento disporá de adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e 

papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo 

da Covid-19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais. 

- A familia chamará ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono 

de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas 

de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O traballador que inicie 

síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir 

as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 

profesional sanitario. 

-  No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus no centro educativo 

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do 

equipo formado na COVID-19, a petición dos servizos de saúde a través de EduCOVID, 
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incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a relativa 

aos contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como 

de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo. 

-  A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 

diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración 

polo médico de atención primaria.  

- No caso de sospeita nun aula, todo o Grupo Estable de Convivencia utilizará a máscara, 

aínda que se manteña a distancia de seguridade, ata confirmar si o caso é ou non é 

positivo, despois seguiranse as indicacións da XTS. 

- Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguiranse as recomendacións da 

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

parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas), mantendo o funcionamento do 

resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada 

abrocho.  

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

caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena, o 

que se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade 

educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 

- 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 con seguintes supostos: A aparición dun único caso confirmado nunha aula 

poderá supoñer a entrada en corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e o 

do profesorado asignado a ese grupo.  

- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 
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entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a 

consideración de contacto próximo.  

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

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

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

os supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.  

ESCENARIOS NOS SUPOSTOS DOS GROMOS 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 

grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun 

nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía 

de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de 

actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e 

corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da 

Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:  

● Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que 

compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso 

confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán 

determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada 

momento.   

● As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, 

estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza 

presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos 

contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas 

para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19.  
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● 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 medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro 

do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 deste 

protocolo.  

● A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

presente protocolo relativas ao ensino a distancia.   

●  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 da Pandemia determinará o momento a partir do 

cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará 

ao centro. 

 

2. ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

- Formación: realizaremos un PFPP relacionado co uso de webs dinámicas e ferramentas 

dixitais no que participa todo o claustro, incluídos os mestres substitutos, que a pesar  de 

permanecer pouco tempo no centro queren asistir ás docencias dos poñentes de forma 

voluntaria. As docencias presenciais en principio estarán dirixidas ó profesorado, coa 

posibilidade de dar formación ás familias. Ademais deste PFPP, hai mestres realizando 

cursos a través de Platega coas seguintes temáticas: 

● Curso sobre Drupal e Coopermine: 3 

● Curso sobre Moddle: Ninguén, todos en reserva 

● Actualización de ferramentas dixitais: 3 

● Ensino mixto e atención diversidade: 3 
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● Edixgal: 1 

- Realizamos unha enquisa no profesorado onde detectamos 4 mestres que teñen 

dificultade, por falta de coñecementos tecnolóxicos, para a utilización dos recursos 

dixitais. 

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

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o 

seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a 

través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado ou ben os que poña a 

disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado 

que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma.  

-  No noso centro o alumnado de 1º a 6º EP, terá acceso á aula virtual, polo que este espazo 

estará habilitado para o seu uso o máis cedo posible, de forma que profesorado e 

alumnado estean matriculados en cada un dos cursos e dende as titorías haxa unha 

formación previa, de forma que en caso de ensino non presencial o alumnado sexa capaz 

de entender o funcionamento da plataforma. 

- O alumnado de educación infantil utilizará a nosa páxina de blogger: 

http://cativosmilladoiro.blogspot.com/, posto que esta plataforma é máis coñecida pola 

familias e máis atractiva para presentar actividades para os máis pequenos. 

- En calquera dos casos, utilización da aula virtual ou blog, realizaranse vídeos titoriais sobre 

a utilización de ambas plataformas, que estarán subidos na web principal do centro, de 

forma que toda a Comunidade Educativa  teña acceso a eles. 

- Relación coas familias: en caso de ensino non presencial, as familias poderán contactar cos 

titores/as ou mestres especialistas a través da mensaxeira directa na aula virtual e Abalar. 

No centro hai 8 familias que non utilizan Abalar. 

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

falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen 

as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. Realizarase 

http://cativosmilladoiro.blogspot.com/
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unha táboa especificando as necesidades do alumnado, nome, curso e recursos que 

precisan para levar a cabo o ensino telemático, e contabilización dos recursos dispoñibles 

no centro. 

● Alumnado que precisa ordenador e conexión: 6 

● Alumnado que precisa ordenador: 20 

● Alumnado que precisa conexión: 4 

● Portátiles dispoñibles no centro: 16  

 - Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 

seguintes medidas:  

● Reunións do profesorado utilizando a aplicación  FALAMOS. 

● Material de apoio do DO nas plataformas de ensino, sobre aspectos psicolóxicos e 

emocionais. 

●  Difusión de titoriais sobre o uso das plataformas que utilizamos e de ferramentas dixitais. 

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

adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado 

cando coincidan co tempo de suspensión.  

 - A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

presente protocolo relativas ó ensino a distancia. A efecto da determinación do nivel de risco, a 

autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de 

consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.   

3. Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial 

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

proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases establecidas para 

a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración como 

a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á 
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Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. O modelo proposto 

establece catro fases:   

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos) Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, 

aconséllase que sexa dunha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o 

equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas 

autoridades sanitarias e educativas. 

Obxectivos:  

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

 - Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se 

consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles.  

- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

 - Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada.  

- Reorganización das quendas para o horario da comida. 

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos) Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na 

aula de forma simultánea será do 30%.Esta fase é fundamental para a adquisición polos alumnos 

das medidas de hixiene e distanciamento.  

Obxectivos:  

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

máscara e de hixiene de mans. 

 - Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.  

- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.  

- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

 - Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2 
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3. Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) Duración: 1 semana. A 

porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta fase o alumnado 

continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis 

numeroso.  

Obxectivos:  

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva. 

 - Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos.  

4. Fase 4 (Fase de reactivación) Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de 

forma simultánea será do 100% se fose posible manter dentro da aula 1 metro de distancia física. 

Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia.  

Obxectivos:  

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.  

- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado. 

- O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas. 
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ANEXO II. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 

clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas 

solicite consulta no seu centro de saúde. Non se debe enmascarar a febre con medicamentos. 
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ANEXO III- PLAN DE ACOLLIDA 

INTRODUCIÓN 

A situación vivida o pasado curso, no que tivemos que suspender a actividade lectiva presencial 

do alumnado, debido ó confinamento provocado polo sars Covid-19, tivo un forte impacto 

emocional e psicolóxico no noso alumnado,  a ausencia do contacto social, o illamento no fogar, 

e  as rutinas cambiaron a súa e nosa realidade nun xiro de 360 graos. 

Neste curso que entra, temos que ter en conta as circunstancias vividas para poder volver a unha 

nova normalidade e facilitar ó noso alumnado a súa incorporación ó centro escolar, tendo como 

referente que na volta ás clases debe primar a seguridade de todos/as os membros da 

Comunidade Educativa. Resumimos as novas normas de organización e funcionamento do centro 

e as actuacións de prevención, hixiene e protección, nunha presentación resumo para as familias 

e o profesorado que poden consultar premendo no seguinte enlace: Resumo do plan de 

adaptación. 

O Equipo Directivo  deseñamos este Plan de Acollida no que propoñemos a Unidade 0, unha 

serie de actividades para realizar nas primeiras semanas de curso, con base nos laboratorios, que 

xirarán en torno a educación para a saúde incluíndo as medidas de prevención, hixiene e 

promoción da saúde fronte ao COVID-19 incluíndo ademais a saúde emocional. 

É importante que se realicen actividades que inclúan o coñecemento dos síntomas da 

enfermidade do Covid-19, como actuar ante aparición de síntomas, medidas de distancia física e 

limitación de contactos, hixiene de mans e resto de medidas de prevención persoal, uso 

adecuado da máscara, conciencia da interdependencia entre os seres humanos e o entorno e 

fomento da corresponsabilidade na saúde propia e na saúde dos outros. Tedes material de apoio 

na web de estilo de vida saudable: https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/. 

OBXECTIVOS 

● Facilitar a incorporación do alumnado ó centro escolar. 

● Identificar as medidas de prevención, hixiene e protección fronte o Covid-19. 

https://www.canva.com/design/DAED1mH2ZBY/ls2ttJdxX549g5VmK5SQww/view?utm_content=DAED1mH2ZBY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAED1mH2ZBY/ls2ttJdxX549g5VmK5SQww/view?utm_content=DAED1mH2ZBY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/


 

57 
 

● Coñecer as novas normas de organización e funcionamento do noso centro. 

● Traballar aspectos emocionais/ sociais. 

● Adquirir unha mellor competencia dixital, que permita, no caso de ensino non presencial, ter 

acceso á Aula Virtual ( 3º, 4º, 5º e 6º EP) ou ó blogue do centro ( 1º e 2º EP) 

● Utilizar os novos laboratorios deste curso como ferramentas para acadar os anteriores 

obxectivos. 

UNIDADE 0 :   ACTIVIDADES PROPOSTAS 

Este Plan de Acollida levarase a cabo nas primeiras semanas de setembro, sendo imprescindible 

apuntarse nos calendarios de ocupación das ubicacións, xa que soamente poderán ir un grupo 

por día:  

● Documental (Biblioteca): ensalada de contos. Traballamos a interdependecia do grupo, como 

a elección dun conto ou outro por parte do grupo inflúe na construción da historia. 

● Emocional (corredor 1º andar): creación dun mural conxunto no 1º andar sobre os 

sentimentos durante o confinamento. Tamén realizar sesións de ioga para traballar o estrés 

que pode xerar a situación de alerta sanitaria. Escribir unha carta a nós mesmos sobre o que 

esperamos do curso que entra, os nosos medos , preocupacións, como vivimos o pasado 

confinamento.. gardala e a final de curso abrir e ler. 

● Ciencias (ciencias/pequeciencias): experimento do lavado de mans con pementa e pintar na 

man ata borrar… 

● Construción (leolab): establecer con diferentes materiais canto é un metro, un metro e 

medio, dous metros… que perspectivas temos se o facemos ao ancho ou ao largo, cantas 

pezas precisamos dependendo do material… 

● Impresora 3D (Leolab): deseño dun logo para o centro relacionado coa situación actual de 

alerta sanitaria e diadema para as máscaras con mensaxe positiva. 

● Stopmotion (aula): reprodución de como actuar cando lavamos as mans, cando tusimos, 

cando temos síntomas… 
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● Robots (aula): xogo para beebot/ escornabots/ Matatalab/ Primo sobre educación saúdable. 

● Radio (radio): crear unha serie de cuñas para lavar as mans, poñer as máscaras, manter a 

distancia… que reproduciremos na hora do patio. 

● Reciclaxe/ Ideas (aula): elaborar máscaras personalizadas utilizando teas de algodón e 

pintura especial. 

● Cooklab (cociña): elaborar unha receita de comida saudable. 

● Taller (leolab): utilizar o material do leolab para a creación e construcións de aparellos que 

sexan necesarios/ útiles para a prevención do covid: papeleiras, dosificadores,... 

● Aula virtual/ blogue: ensinar ó alumnado a forma  de acceder á plataforma, a utilización do 

usuario / contrasinal... 

1º DÍA DE INICIO DE CURSO 

O Xoves 10 de setembro comezará o curso escolar para 5º EI,1º, 2º e 3º EP, e venres 11 para 6º 

EI, 4º, 5º e 6º EP e a organización para ese primeiro día seguirá da seguinte forma: 

● Horario: O primeiro día de clases os nenos/as asistirán en horario completo (8:45 h. -

13:45 h.) Agás o ciclo de infantil, xa que estará no Período de Adaptación. 

● Entrada: cada titor/a recollerá ao seu grupo no espazo do patio destinado para cada 

curso, indicado con carteis. 

●  1º sesión: cada titor co seu grupo, trala explicación da xornada, irá a un espazo 

determinado do centro, previamente escollido e anotado na sala de profesorado polo 

titor/a, posto que ese espazo non poderá ser utilizado durante ese día por ningún outro 

grupo agás o propio patio ou nos desprazamentos polos corredores. Alí farán a 

presentación, saúdos e socialización.  

● 2º sesión: subida ás aulas tomando as precaucións establecidas no Protocolo de 

prevención contra o Covid-19 do centro. Explicación das normas de aula e de centro, 

organización da aula... 
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● Recreo:  Ese día e durante todo setembro non haberá recreo na biblioteca (ata a súa 

apertura en Outubro) 

● Hora de ler: Cada titor/a explicará ó grupo as novas normas de uso da biblioteca. 

● 4º sesión: realizarase unha das actividades da Unidade 0 na propia aula, ou nun espazo 

non utilizado ese día por ningún grupo na 1º sesión ( cociña, radio...) 

● 5º sesión: sesión de xogo libre na aula ou no mesmo espazo utilizado na 1º sesión para 

socializar. 
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ANEXO IV - CARTELERÍA 
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