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1. Datos do centro 
 

Código  Denominación 

 15032686  CEIP Plurilingüe O Mosteirón 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Esperela s/n 15168 

Localidade Concello Provincia 

Mosteirón Sada A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881880973 
881880972 

ceip.mosteiron@edu.xunta.gal 

Páxina web 

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

 

2. Membros do equipo COVID 
Teléfono de contacto   881.880.973 

Membro   Silvia Abrodos Insua Cargo Coordinadora 

Tarefas                
asignadas 

• Contactos coa administración, centro de atención primaria de 
Sada. 

• Contacto coas familias e persoal do centro para resolver dúbidas e 
recibir, canalizar información que as outras partes lles acheguen. 

• Modificación do protocolo en base ás circunstancias que poidan ir 
xurdindo, os cambios que sexa necesario aplicar e en base á evolu-
ción da pandemia en base a instrucións da Consellería de Educa-
ción, Universidade e FP e Sanidade.  

• Aula covid: Mantemento. 
• Inventario material. 
• Compra de material. 

Membro 
2 

Marta Miramontes Penas Cargo Secretaria 

Tarefas               
asignadas 

• Contactos coa administración, centro de atención primaria de 
Sada. 

• Contacto coas familias e persoal do centro para resolver dúbidas e 
recibir, canalizar información que as outras partes lles acheguen. 

• Modificación do protocolo en base ás circunstancias que poidan ir 
xurdindo, os cambios que sexa necesario aplicar e en base á evolu-
ción da pandemia en base a instrucións da Consellería de Educa-
ción, Universidade e FP e Sanidade.  

• Aula covid: Mantemento. 
• Inventario material. 
• Compra de material. 

Membro 
3 

 Rocío Regueiro Pérez Cargo  Xefa de estudos 

Tarefas              
asignadas 

• Contactos coa administración, centro de atención primaria de 
Sada. 

• Contacto coas familias e persoal do centro para resolver dúbidas e 
recibir, canalizar información que as outras partes lles acheguen. 

• Modificación do protocolo en base ás circunstancias que poidan ir 
xurdindo, os cambios que sexa necesario aplicar e en base á evolu-
ción da pandemia en base a instrucións da Consellería de Educa-
ción, Universidade e FP e Sanidade.  

• Aula covid: Mantemento. 
• Inventario material. 
• Compra de material. 
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3. Espazo de illamento  
       O espazo habilitado exclusivamente para o illamento está situado na primeira planta, no 
corredor principal. Conta con ventilación natural e está co menor equipamento posible: unha 
mesa, unha cadeira, un sofá de polipel para que o/a alumno/a poida agardar mentres ven a 
familia e unha estantería. 
       Conta cun dous termómetros de infravermello, máscaras tanto FPP2 como cirúrxicas, de-
sinfectante para os distintos elementos que conforman o espazo, papeleira de pedal,  balleta 
e follas de rexistro do alumnado que estivo alí.  
     Folla de rexistro no ANEXO II.  
 

 

4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  
 

Curso Número total de alumnado 

4º Educación Infantil 23 

5º Educación Infantil 25 

6º Educación Infantil 25 
1º Educación Primaria A 13 

1º Educación Primaria B 13 
2º Educación Primaria A 18 

2º Educación Primaria B 17 

3º Educación Primaria A 16 
3º Educación Primaria B 15 
4º Educación Primaria A 17 

4º Educación Primaria B 18 
5º Educación Primaria A 18 

5º Educación Primaria B 18 

6º Educación Primaria A 18 
6º Educación Primaria B 18 

TOTAL 272  alumnos/as. 

 
 
 

5. Cadro de persoal do centro educativo  
Mestres/as 26 

Persoal non docente 3 +3 
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6. Determinación dos grupos estables de convivencia e dos colaborativos de 
ed. infantil 

 
Para a determinación do profesorado asignado para cada grupo estable de convivencia 

no número total vai incluída a orientadora do centro, por posibles avaliacións que se teñan que 
realizar, así como o mestre de audición e linguaxe onde intervén e a mestra de pedagoxía tera-
péutica. Por outra banda, inclúense os reforzos que se realizan na aula (de xeito que non entre 
máis de unha persoa diferente que non sexa de entrada do grupo estable de convivencia). 

O grupo estable sempre parte de conformarse do seu titor/súa titora, mestres/as de in-
glés, educación física, relixión e música.  
 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º Ei Grupo - 

Aula 0.5 Nº de alumnado     asig-
nado 

23 Nº de profesorado          asig-
nado 

8 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º Ei Grupo - 

Aula 0.7 Nº de alumnado     asig-
nado 

25 Nº de profesorado          asig-
nado 

8 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Ei Grupo - 

Aula 0.6 Nº de alumnado     asig-
nado 

25 Nº de profesorado          asig-
nado 

9 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º EP Grupo A 

Aula 0.4 Nº de alumnado     asig-
nado 

13 Nº de profesorado          asig-
nado 

9 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º EP Grupo B 

Aula 0.5 Nº de alumnado     asig-
nado 

13 Nº de profesorado          asig-
nado 

9 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º EP Grupo A 

Aula 1.3 Nº de alumnado     asig-
nado 

18 Nº de profesorado          asig-
nado 

10 

 
 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º EP Grupo B 

Aula 1.2 Nº de alumnado     asig-
nado 

17 Nº de profesorado          asig-
nado 

9 
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Etapa Educación Primaria Nivel 3º EP Grupo A 

Aula 1.10 Nº de alumnado     asig-
nado 

16 Nº de profesorado          asig-
nado 

7 

 
 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º EP Grupo B 

Aula 1.11 Nº de alumnado     asig-
nado 

15 Nº de profesorado          asig-
nado 

7 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º EP Grupo A 

Aula 2.2 Nº de alumnado     asig-
nado 

17 Nº de profesorado          asig-
nado 

9 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º EP Grupo B 

Aula 2.3 Nº de alumnado     asig-
nado 

17 Nº de profesorado          asig-
nado 

8 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º EP Grupo A 

Aula 1.7 Nº de alumnado     asig-
nado 

17 Nº de profesorado          asig-
nado 

8 

 
 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º EP Grupo B 

Aula 1.8 Nº de alumnado     asig-
nado 

17 Nº de profesorado          asig-
nado 

7 

 
 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º EP Grupo A 

Aula 1.6 Nº de alumnado     asig-
nado 

18 Nº de profesorado          asig-
nado 

8 

 
 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º EP Grupo B 

Aula 1.5 Nº de alumnado     asig-
nado 

18 Nº de profesorado          asig-
nado 

10 
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7. Medidas específicas para grupos estables de educación infantil.   
      En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, 
con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán crite-
rios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanquidade do grupo de convivencia esta-
ble en todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo.  

 Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non do-
cente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio.  

    Para o alumnado de 1ª e 2ª ciclo de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel hidroalcóho-
lico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas.  

   No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar 
e agardar nun espazo diferenciado para a entrada a aula, non se permitirá que as familias 
estean nas filas. Os acompañantes deberań usar máscara.  

    O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do man-
temento da distancia interpersonal, sen prexuiźo das exencións previstas no ordenamento 
xurid́ico. A obriga de utilización de máscara farase efectiva no momento no que o alumno/a 
cumpra os 6 anos de idade independentemente do curso no que se atope matriculado.  

  A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferencia-
dos, no caso de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o 
tempo o permita  

 
8. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintoma-

toloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a co-
municación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias. 

 

 No caso de existir situacións de sintomatoloxía compatible coa COVID-19, o/a 
mestre que está na clase con el/ela, será o encargado de aillar ao/á alumno/a , 
comprobará a febre e avisará á familia, no caso de que sexa preciso. Avisarase a un 
unha mestre/a de garda ou  coordinación para que se fagan cargo da clase. Se na clase 
hai unha persoa de reforzo/apoio non será necesario avisar a unha persoa a maiores. 
Avisarase a outro mestre/a ou a persoa subalterna que avisará ao equipo covid no caso 
de que sexa preciso, que actuará en base ás instrucións do centro de saúde.  

 Se a sintomatoloxía se produciu no domicilio e estase á espera da realización 
da proba COVID a familia avisará ao centro como máis tardar ás 09:00 da mañá. Se é a 
través de e mail pódese facer a calquera hora sempre e cando non supere as 09:00 e 
se é de xeito telefónico entre as 08:30 e as 09:00: 881.880.972. Se os avisos se fan por 
correo electrónico prégase que se indique no asunto: COVID-19. 
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 Se se estivo en contacto con unha persoa que dese positivo en COVID-19, 
seguiranse as instrucións do servizo de sanidade e comunicarase ao centro educativo. 

 O profesorado e persoal non docente que amose sintomatoloxía compatible 
coa COVID-19 avisará a un membro do equipo COVID coa maior brevidade posible a 
través dos teléfonos do centro ou ben dos teléfonos persoas do equipo COVID, os cales 
serán facilitados a todo o persoal do centro.  

 Tanto o alumnado como o persoal docente e non docente ten a obriga de 
realizar a enquisa que se amosa no ANEXO I antes de acudir ao centro educativo e no 
caso de presentar algún dos síntomas avisar ao centro e ao centro de saúde.  

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais 
que teñan sińtomas compatibles con Covid-19, asi ́ como aqueles que se atopen en 
illamento por diagnóstico de Covid-19, ou en periódo de corentena domiciliaria por ter 
contacto estreito con algunha persoa diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirań 
aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clińica.  Diante dun 
suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver sińtomas 
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: ”Guiá de actuación ante la 
aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o 
diá 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: Levarase a un 
espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que 
iniciou sińtomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo coas pautas 
establecidas no ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO 
CENTRO EDUCATIVO), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A 
persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria 
para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 
instrucións. En caso de presentar sińtomas de gravidade ou dificultade respiratoria 
chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo protexido 
por unha máscara cirúrxica e pedira ́cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, 
o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a través da aplicación 
“EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.  

 O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción 
da información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de 
idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao 
centro educativo. Os centros educativos poden establecer mecanismos para a identifi-
cación de síntomas nos alumnos á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable 
dos proxenitores ao inicio do curso escolar(ANEXO VII). Porén a medición de tempe-
ratura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no 
seo da familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao centro escolar.  
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 Cada diá, antes de acudir ao centro, os pais,/nais/titores legais realizarán unha 
valoración dos sińtomas recollidos no Anexo I ao alumnado a fin de comprobar se estes 
son compatibles cunha infección por SARS-CoV.2. Ante a aparición de, polo menos, un 
dos sińtomas que describe a enquisa de autoavaliación, os titores non enviarán ao 
alumno/a a clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. En caso de que un 
alumno/a que estea no centro teña algún sińtoma compatible coa infección por SARS-
CoV-2 de acordo coa enquisa de autoavaliación, deberá permanecer no espazo de illa-
mento habilitado no centro ata que o responsable veña a recollelo.  Non debe enviar 
a enquisa ao centro.  

 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun 
alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa 
familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 
Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu faculta-
tivo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. Habili-
tarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para 
illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu 
traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira 
de pedal e panos desbotables. Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de 
padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non 
poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A 
persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora CO-
VID do centro. 2A.4. Dende a Consellería de Educación habilítase unha canle informá-
tica, denominada “EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos 
contactos próximos dos casos confirmados. A información será accesible para o persoal 
sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Se-
guimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro. 

 O persoal docente e non docente do centro educativo debera ́realizar unha au-
toenquisa diaria para comprobar, no caso de que haxa sińtomas, que estes son compa-
tibles cunha infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa de autoava-
liación que se describe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A 
enquisa non ten que comunicarse aos centros educativos . 

  No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable, como con-
secuencia de patoloxiás (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios 
sanitarios -que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria- 
serán os que recomenden médico ou pediatra de acordo co establecido na resolución 
que se dite instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado 
con conviventes vulnerables durante o curso 2021/22 como consecuencia da pandemia 
da Covid-19.  
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9.  Rexistro de ausencias :procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do 
alumnado. 
 Alumnado: Cada alumno/a deberá comunicar a súa ausencia ao/á seu/súa titor/a, que 

o rexistrará no XADE e por conseguinte pódeno consultar as familias a través da app 
abalarmobil. No caso de que sexa un caso positivo de covid-19, deberá comunicalo no 
mesmo día ao equipo covid.  

 Profesorado: A través da xefa de estudos (XADE) 
 Persoal non docente: A través da secretaria (XADE) 

 
10 Procedemento de comunicación de incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas. 
Canle informática “Educovid” . 
Central de seguimento. 

 
 

 
Medidas xerais de protección individual 

 
11 Situación de pupitres: Amósanse dous croques xenéricos.  
Grupos estables de convivencia. 

 
Aula ed. infantil 
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Aula Ed. Primaria 
 

 
 
 
12 Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais.  
    Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 
consecutivo desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polo menos 5 
minutos logo de cada sesión.  
   Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das más-
caras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso 
de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección 
individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, es-
tablecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente 
e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

 
13 Titorías coas familias  
 As titorías coas familias realizaranse preferente a distancia ou ben por chamada telefónica, 
a través do correo electrónico con dominio edu.xunta.gal, ou a través da plataforma webex. 
O horario de titorías é os luns de 16:20 a 17:20. 
No caso de que a familia non teña posibilidade de empregar algúns dos medios citados ante-
riormente, as titorías realizaranse os luns de 16:20 a 17:20, podendo citar por cada mestre/a  
un máximo de dúas familias (espazos de 30 minutos con desinfección do espazo no que esti-
vera sentada a anterior familia).  
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14 Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, vi-
sitantes, persoal do concello...) 

    Na páxina web habilítase un espazo no que se informa dos horarios de atención ás persoas 
alleas ao centro. Para poder asistir ao centro educativo terá que ter concertada unha cita pre-
via ou ben a través do e- mail do centro ou por chamada telefónica. 
  A canle de comunicación coas familias será preferentemente e mail. Na páxina web atoparase 
toda a información. 

  As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como per-
soal da ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensino-aprendizaxe na atención a ́
diversidade, deberań asinar a declaración responsable que asina o alumnado, coñecer e asumir 
o protocolo do centro e extremar as precaucións nas súas interaccións co resto da comunidade 
educativa.  

     No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acom-
pañadas de persoal do centro. 

 
15.  Uso da máscara no centro 
   O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do man-
temento da distancia interpersonal, sen prexuiźo das exencións previstas no ordenamento 
xurid́ico. A obriga de utilización de máscara farase efectiva no momento no que o alumno/a 
cumpra os 6 anos de idade independentemente do curso no que se atope matriculado.  

    O alumnado e o profesorado e o persoal non docente, salvo aquel legalmente exento, teñen 
a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro 
educativo, aińda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar 
cando menos unha segunda máscara de recambio, asi ́como un estoxo especif́ico para gardala 
en caso necesario, como por exemplo no comedor  

     A obrigación contida no apartado anterior non sera ́esixible para as persoas que presenten 
algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que  poida verse agravada polo uso da 
máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de auto-
nomiá para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a 
súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara debera ́ser acreditada polo pediatra ou 
facultativo do alumno/a, ou polos servizos de prevención de riscos, no seu caso, para persoal 
docente e non docente.  

    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 incluid́as nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa 
consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento 
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polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incum-
primento das instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que res-
pecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa.  

Recoméndase o uso antes dos 6 anos. 
 

 
16.  Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 
    O Plan é presentado ao claustro para facer as aportacións oportunas, presentarase ante o 
Consello Escolar, enviarase a todas as familias, inspección educativa e estará sempre visible na 
páxina web do centro.  
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Medidas de limpeza 

 
17 Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente . 
Na quenda de mañá priorizarase:  

 Aseos:  Desinfección de primeira hora da mañá (despois das 09:30), desinfección du-
rante o tempo de lecer e repaso a última hora da mañá. Cando non haxa alumnado 
desinfectaranse.  

 Baleirado de papeleiras. 

 Desinfección de entradas e saídas, pomos das portas, pasamáns, dos elementos dos 
puntos de desinfección, espazos de uso compartido. 

        Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao diá, incluid́o mobiliario (mesas 
e outras superficies de contacto, etc). (Protocolo COVID Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade) 

     Limpeza polo menos unha vez ao diá, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en fun-
ción da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos dúas veces ao 
diá.  

      Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis fre-
cuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros ele-
mentos de similares caracteriśticas asi ́como de billas elementos das cisternas e outros dos 
aseos.  

     Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de su-
perficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. En todo 
caso nos aseos existira ́xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios 
voluntariamente.  

 

 

 
 
18. Distribución horaria do persoal de limpeza  
    Coa finalidade de non sobrecargar á persoa que este na quenda de tarde de tarefas, cada 
día terá unha asignación de tarefas diferente no horario conforme vaian quedando baleiras as 
aulas e non se volvan empregar no mesmo día. 

 Persoa que desenvolve as súas tarefas pola maña: 09:30-17:00 

 Persoa que desenvolve as súas tarefas en xornada de tarde: 14:30-22:00 
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 Persoa a media xornada: 18:30-22:00.  

     O protocolo de limpeza é obrigatorio para todo o persoal de limpeza con independencia 
da súa dependencia orgańica polo que será de aplicación non só ás empresas externas senón 
tamén ao persoal dos concellos que teñen a obriga de realizar o mantemento e conservación 
de conformidade coa normativa vixente.  

 
19. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 
    Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera dos 
desinfectantes con actividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 
No uso destes produtos sempre se respectarań as indicacións da etiquetaxe. 

   O uso de luvas non é recomendable en xeral, pero si nas tarefas de limpeza. As luvas serán 
postas, retiradas segundo a instrucións previstas na infografiá e refugaranse na fracción resto.  

 
20 Cadro de control de limpeza dos aseos 
En cada aseos haberá un rexistro de control no que se rexistrará o seguinte: 
- Persoa que o limpou. 
-Hora e día na que o fixo. 
Anexo III 

 
21.  Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas  

       Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 
menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e tarde), 
durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos 
cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sem-
pre abertas, coas ventaś abertas para favorecer a circulación de aire e, especialmente se as 
ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar 
a ventilación.  

Coas medidas de prevención de accidentes necesarias:  

 Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xa-
nelas abertas o maior tempo posible.  

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

 Se un/ha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alum-
nos/a de maneira consecutiva, desinfectaranse as superficies utilizadas e ventilarase a 
sala un mińimo de 5 minutos tras cada sesión ou, en función dos parámetros citados, que 
garantan unha ventilación axeitada.  
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Semana  
9 setembro 

Ventilación 
1ª hora 

Ventilacións 
realizadas 

Ventilación 
recreo 

Ventilacións 
realizadas 

Ventilación 
última hora 

Xoves  
9/9/21 

   
 
 

  

Venres  
10/9/21 

   
 
 

  

 
 
Anexo IV.  
 
 
22 Determinación dos espazos para a xestión de residuos 
    Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o se-
cado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en papeleiras 
ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, 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 recolli-
das separadas).  

      No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente sińtomas mentres se 
atope no centro educativo, sera ́preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros 
produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraid́a e colocada nunha segunda 
bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e 
ventilación do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a 
ou a persoa traballadora que presentou sińtomas durante a xornada lectiva teña abandonado 
o centro educativo. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento 
preventivo, logo de que o/a alumno ou persoa traballadora que presentou síntomas, abondara 
o centro educativo. 

Na entrada das aulas hai un dispensador de papel e un dosificador de xel e na entrada unha 
papeleira de pedal para que sexan refugados en papeleira con bolsa. 
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 Material de protección 

 
23 Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 
   A secretaria do centro, membro do equipo COVID, xunto coa colaboración do resto do equipo 
COVID realizará un rexistro do material que existe no centro e irase anotando a cada persoa 
que se lle entregue algún tipo de material indicando a data, persoa e material. 

 
24 Determinación do sistema de compras do material de protección 
   Para a volta á actividade lectiva, neste segundo curso convindo coa COVID 19 , 1 de setembro 
de 2021 foi mercado o material esencial de protección para unha estimación mínima dun tri-
mestre. 
    Ao profesorado entregaraselle o que marca no Protocolo da Consellería.  
   Antes do 31/12 realizarase unha nova compra e posteriormente cando sexa preciso. 
     Cada vez que se realiza unha compra compróbase co provedor o rexistro sanitario compa-
tible co listado de virucidas do Ministerio e realizase a compra. 

 
25 Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 
A inicio de curso entregarase un kit a cada mestre/a composto por  spray desinfectante, ba-
lleta, panos desbotables, xel hidroalcólico.. Irase repoñendo cando sexa necesario.  
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 Xestión de gromos 

 
26 Medidas  

 No contexto deste protocolo, defińese gromo como a aparición súbita dunha 
enfermidade epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de 
abrocho ou brote.  

 Non asistirań ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 
teñan sińtomas compatibles con Covid-19, asi ́ como aqueles que se atopen en illa-
mento por diagnóstico de Covid-19, ou en periódo de corentena domiciliaria por ter 
contacto estreito con algunha persoa diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirań 
aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clińica.  

 Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a de-
senvolver sińtomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de pre-
vención 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: ”Guiá de ac-
tuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións 
publicadas o diá 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas:  

 Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara 
cirúrxica (tanto ao que iniciou sińtomas como a ́persoa que quede ao seu coidado de 
acordo coas pautas establecidas no ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e contactarase coa familia, no caso de afec-
tar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de 
Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e 
seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar sińtomas de gravidade ou dificul-
tade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu centro de tra-
ballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De con-
firmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a 
través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.  

 No Plan de continenxia aparece reflexado como se actuará no caso de coren-
tena, confinamento, peche de aula.... 

 
 
27 Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educa-

tiva 
Membros do equipo COVID. 
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 Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

28 Procedemento de solicitudes  
      De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballa-
dores vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clińica 
estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O ser-
vizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais debera ́avaliar a existencia de traba-
lladores especialmente sensibles a ́infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas 
de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento 
de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte a ́exposición ao SARS-
CoV-2  

    Procedemento no protocolo de adaptación á situación covid Consellería de Cultura, Educa-
ción e Universidade.  

 
 

 Medidas de carácter organizativo 

 
29 Entradas e saídas  
    As entradas ao centro educativo so se realizarán pola portal peatonal do portalón de en-
trada do centro educativo cando sexa alumnado non transportado. Tal e como se establece no 
Protocolo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade evitarase facer aglomeracións, 
por tanto unha vez que o/a neno/a entre no portal a familia deberá abandonar o espazo. 
    Haberá unha persoa por día de garda nese espazo a partir das 08:45, non pudendo entrar 
ningún alumno /ningunha alumna para acceder ás filas antes desa hora. O alumnado de edu-
cación primaria entrará no centro educativo sen compañía dun adulto, o alumnado de edu-
cación infantil poderá entrar cunha soa persoa a cal agardará no espazo habilitado para eles, 
non colocándose en ningún caso ao lado das filas do seu fillo/a. O espazo está situado na parte 
exterior do patio andaluz, ao lado da parede do colexio, non obstaculizando a entrada de alum-
nado.  
  É importante que nas horas de entrada do alumnado, tal e como se reflexa no protocolo da 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, non se acceda para trámites administrativos.  
   Para as saídas as 14:00 horas as familias agardarán na zona de abaixo das escaleiras exterio-
res do centro a que o/a mestre/a lle entregue ao seu/súa filla. Tal e como se reflexa no proto-
colo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade NON SE PERMITE que o alumnado 
na saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue nos mesmos, co cal haberá 
que saír directamente do centro educativo á entrega do/a alumno/a. 
    As familias que veñan recoller ao alumnado á unha das saídas de comedor: 14:45 ou 15:20 
agardarán na porta peatonal exterior a que lle sexa entregado sempre e cando teñan avisado 
de que o/a veñen recoller.  SE NALGÚN MOMENTO SE CAMBIA A HORA DE SAÍDA DEBERÁ 
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AVISAR AO CORREO ELECTRÓNICO DO CENTRO para que den aviso ao persoal de comedor da 
hora de saída, senón o /a alumno/a non  será entregado nese momento.  
  Nunca se accederá ao centro educativo sen permiso e moito menos que ningunha familia 
acceda ao centro para subir no transporte e indicar que hoxe o/a sua/seu fillo non vai en 
transporte escolar.  
  Polas tardes as familias non poderán entrar no centro educativo sen que a/as persoas de 
garda o autoricen.  
   A entrada de vehículos persoais das familias non está permitida.  
   Ás 09:00 pecharase a porta.  A puntualidade é fundamental.  Tal e como se establece nas 
NOFC do centro contarase como falta de puntualidade, puidendo chegar a incurrir nunha con-
ducta leva contraria á convivencia.  
 

 
30 Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

 Alumnado de educación infantil: Fará fila ao lado da clase correspondente: 4 º 
educación infantil: na porta e cando chova na zona dereita do patio andaluz,5 º Ed. 
Infantil pegados á parede frontal, 6º educación infantil fila cara atrás, 1º e 2º educación 
primaria realizarán a fila no patio andaluz.  1º EP  irá polo corredor de comedor ás súas 
aulas situadas no patio planchero , 2º EP- A subirá polas escaleiras principais do centro 
cara as súas aulas.   

 En todo o interior do centro os corredores están divididos á metade indicando a 
circulación que se debe seguir polos mesmos.  

 3º e 4º EP entrarán pola porta principal ate as escaleiras traseiras e irán directamente 
ás súas aulas. 

 5º e 6º EP entrarán directamente á aula pola porta principal.  
 Todo o alumnado cada vez que entre nun espazo ten que desinfectar as mans.  

Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitan-
tes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento, 
prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter edu-
cativo.  
Cada vez que se entre nun novo espazo desinfectaranse as mans.  
 

 As saídas realizaranse do seguinte xeito, a hora que se amosa é a de entrada no 
comedor: 

  Alumnado de ed. infantil: Cada grupo sal da aula e diríxese á porta do patio andaluz: 
os que van a comedor entran pola porta 1 e os que van á casa entréganse nas escaleiras 
principais.  Hora de saída 13:45. 

 Alumnado 1º EP: Vai polo corredor do comedor cara a  porta 2 e os que van á casa 
entréganse nas escaleiras principais. Hora de saída 13:50. 

 Alumnado 2º EP: Sal da aula e baixa polas escaleiras traseiras entra ao comedor pola 
porta 3 e os que van á casa entréganse nas escaleiras principais. Hora de saída 13:50. 

 Alumnado 3 º e 4º: Sal da aula e entra ao comedor pola porta  3 (3º Ep) e 4 (4º EP) e os 
que van á casa entréganse nas escaleiras principais. Hora de saída 13:55. 
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 Alumnado 5º e 6º:  Sal da aula e baixan polas escaleiras principais, saen do centro e 
entran polo lateral do comedor, porta 5 e os que van á casa entréganse nas escaleiras 
principais. Hora de saída 13:55. 
O alumnado de garda de última hora colaborará nas baixas a comedor. 
 

 
31 Cartelería e sinaléctica  

 No chan do centro hai colocadas sinais que indican as direccións do centro 
 Os puntos de desinfección están marcados con carteis. 
 En cada espazo que se precisa determinar aforo hai un cartel indicándoo.  
 Nos aseos amósanse cartelería sobre a importancia do lavado de mans. 
 Carteis sobre o uso correcto da máscara. 

No anexo  amósase algunha cartelería de exemplo.  

 
32 Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 
Para a entrada do alumnado transportado seguirase a mesma dinámica anteriormente. 
 Para a saída farase do seguinte xeito: 
O/a colaborador asignado a cada nivel deberá facerse cargo do mesmo para acompañalo ao 
bus correspondente ou ben ao/á acompañante correspondente. Para iso colocaranse en filas 
por nivel e número de bus e iran accedendo ao transporte dende os máis maiores aos mais 
pequenos.  
O alumnado que é recollido polas súas familias será entregado ás familias no portal principal 
unha vez que o alumnado transportado este subido ao transporte. Entregarano as persoas co-
laboradoras de comedor xunto co mestre encargado no comedor do control e disciplina.  

 
33 Asignación do profesorado encargado da vixilancia   
8/9 persoas por día na entrada. 
12 persoas por día na saída. 
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 Medidas en relación coas familias e ANPA 

 
34. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  
     O programa madrugadores é xestionado polo ANPA do centro. As familias que desexen traer 
aos seus fillos á actividade deben timbrar na portal principal e a persoa encargada do servizo 
indicará cando pode entrar o/a alumno/a, non entrando as familias no centro educativo. 

      A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do 
centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, esta ́condicio-
nada á aprobación dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de adaptación a ́si-
tuación Covid-19 no curso 2021/2022” e de acordo co Anexo VI. O dito protocolo determi-
nará as medidas de prevención e protección fronte a ́Covid e determinara ́con claridade as 
responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. Asignaranse postos fixos ao alum-
nado para todo o curso escolar co obxectivo de mellorar de realizar unha mellor trazabilidade 
dos contactos.  

  As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando 
en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. 

   A ANPA ten un protocolo especifico publicado na páxina web do centro realizado por unha 
empresa de riscos laborais.  

 

 
35. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo 

de comedor  
As actividades extraescolares son xestionadas pola ANPA do centro. 
As actividades comezarán ás 15:20, sendo acompañados polas persoas colaboradores de co-
medor á actividade que vai cada alumno/a. Se un/unha alumna se queda á seguinte actividade 
(a partir das 16:20) será acompañado e entregado polo/a monitor da primeira actividade ao 
da segunda actividade. O alumnado que vai ser recollido polas familias na segunda actividade 
será entregado polo/a monitor no portalón de entrada, así como quen asista só á segunda 
actividade será así recibido. A entrega ás familias realizarase no portalón de entrada.  
Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de mellorar a 
realización da trazabilidade dos contactos. 
As actividades extraescolares previstas  para realizar no centro pola ANPA serían as seguintes: 

 Madrugadores (de xuño a setembro) 

 Canguro (só xuño e setembro) 

 Teatro trilingüe. 

 Inglés. 
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 Judo. 

 Aprende con cans.  

 Pintura 

 Atletismo. 
Todas estas actividades dependen do número de alumnos que a soliciten previamente xa que 
hai un número de prazas mínimas para que a actividade se poida realizar. 

 
 
36 Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 
As xuntanzas do Consello Escolar seguindo as indicacións do  Protocolo de Adaptación da Con-
sellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Sanidade, re-
alizaranse a través da plataforma de videoconferencia webex preferentemente.  
As Xuntanzas do ANPA poderanse facer a través de vía telefónica, webex, contacto por correo 
electrónico.    

 
37.  Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 
As titorías coas familias realizaranse preferente a distancia ou ben por chamada telefónica, a 
través do correo electrónico con dominio edu.xunta.gal, ou a través da plataforma webex. 
No caso de que a familia non teña posibilidade de empregar algúns dos medios citados ante-
riormente, as titorías realizaranse os luns de 16:20 a 17:20, podendo citar por cada mestre/a  
un máximo de dúas familias (espazos de 30 minutos con desinfección do espazo no que esti-
vera sentada a anterior familia). 
As comunicacións coas familias serán vía e mail, axenda do/a alumno/a. 
Preferentemente por e mail.  

 
38 Normas para a realización de eventos.  

 Na entrada do espazo onde se desenvolva haberá xel hidroalcólico que deberá empre-
gar cada persoa que entre. 

 A entrada será escalonada e no caso, de ser máis de un aula, non entrará a seguinte ate 
que a primeira este sentada.  

 O emprego de máscara a partir de que cumpran os 6 anos  será obrigatorio e recomen-
dable para o alumnado menor de 6 anos.  

 Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de alum-
nado de diferentes grupos de convivencia ou clases nas que non se poida manter a 
distancia mínima interpersoal. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar 
nos centros educativos realizaranse sempre que se poida ao aire libre de acordo ás 
mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 

 A presenza das familias nos eventos, con carácter xeral, non se permite. Por tanto os 
eventos aprobados na Programación Xeral Anual non contarán coa presenza de fami-
liares como público.   
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 Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguri-
dade previstas nos protocolos con carácter xeral.  

 Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.  
 Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, asi ́como o lu-

gar que ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións 
e facilitar a localización de posibles contactos estreitos.  

 E ́preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da 
actividade.  

 Cando a actividade implique said́a do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse 
con antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao 
alumnado de acordo á súa idade.  

 O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas 
de seguridade sanitarias nas visitas e said́as do centro educativo. Pódese tomar como 
referencia o establecido no ROC e axustalo á situación da actividade para garantir a 
seguridade sanitaria: os alumnos serań acompañados polo profesorado correspon-
dente na proporción como mińimo dun profesor por cada unidade. Poderá un profe-
sor acompañar máis dunha unidade sempre e cando o total de alumnos non pase os 
25 ou 30, segundo sexan de educación infantil ou primaria, ou secundaria, respectiva-
mente.  

 Cando a actividade implique uso de transporte deberań extremarse as medidas de hi-
xiene, por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o 
alumnado que sera ́fixo nos dous sentidos do traxecto.  

  Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este debera ́
coñecer previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adap-
tación do centro e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes 
da actividade. En ningún caso acudirá se teñen sińtomas de igual xeito que o persoal 
do centro. Tanto si se trata de actividades esporad́icas como regulares o Equipo Covid 
estará informado en todo momento asi ́como profesorado afectado e o PND que deba 
atendelo e levarase rexistro da súa presenza e interaccións.  

 Estas persoas alleas extremarán a hixiene a ́entrada e said́a do centro, gardarán o uso 
de máscara e distancia de seguridade.  

 Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse sempre 
que se poda aoi aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus homólogos no 
ámbito comunitario.  
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 Medidas para o alumnado transportado 

 
39.  Medidas  

     O centro educativo conta con 5 liñas de transporte escolar, o cal será colocado por orde de 
liña e nunca coincidirán dúas portas de saída/entrada enfrontadas para evitar que as saídas/en-
tradas coincidan. Á hora da baixada non poden coincidir dúas saídas paralelas. 
    Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor 
trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sani-
tarias determinen un uso máis restritivo do mesmo.  
    O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano 
autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa 
obriga do emprego de máscara. Os asentos fixos determínanse en base aos grupos estables de 
convivencia sempre que sexa posible, dado que si o aforo do transporte escolar é do 100% é 
posible que teñan que ir mesturados alumnos/as.  
  Os/as acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alum-
nado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a 
máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 
  Con carácter xeral, cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos, quedan sus-
pendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o 
alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). 
    No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o 
alumnado, o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, 
tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en 
condicións de seguridade. 
    É obrigatorio que o equipo COVID teña en todo momento a posición exacta na que se senta 
cada alumno/a. A principio de curso (21.22) é entregado ao servizo un plano de como se sentan 
en base aos grupos estables.  
     O alumnado para subir ao transporte farao dende os cursos máis altos ate os máis baixos, a 
baixada será ao revés dende os cursos máis baixos ate os máis altos.  
   Nas paradas de buses respetarase a fila única para a subida.  
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 Medidas de uso do comedor 

 
40.  Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado  
O alumnado do CEIP Plurilingüe O Mosteirón comerá na primeira quenda de comedor que 
abrangue dende as 13:45 ate as 14:40.  
Os espazos son os seguintes: 

 Todos os grupos do centro son grupos estables de convivencia. Sentaranse 
agrupados por mesas segundo o curso no que están.  

 O alumnado de 5º e 6º de EP ao entrar no comedor escolar ten que facer unha 
liña de autoservizo, mantendo de forma xenérica, a distancia de seguridade de 1,5 
metros entre eles.  O persoal de cociña preparará en bandexas individuais a comida 
de cada alumno/a. Logo sentaranse no lugar asignado (en cada mesa dúas persoas).  

 O alumnado do centro ocupará todo o comedor escolar.  

 Será obrigatorio o uso da máscara para o alumnado excepto no momento es-
pecífico de alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o 
período entre os distintos pratos.  

 Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. 
A auga poderá servirse nunha soa xarra, pero deberá servila sempre a mesma per-
soa (adulto). Non se poñerán na mesa  utensilios de uso común. 

 O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convi-
vencia no ensino infantil e no de primaria ( cada aula é un grupo estable de convi-
vencia) pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando os gru-
pos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para 
o alumnado e garantirase a estanqueidade. A separación será a máxima permitida 
para do espazo.  

     O funcionamento do servizo de comedor escolar contará con instrucións específicas de 
acordo aos criterios que a autoridade sanitaria determine en cada momento. 
     O comedor é xestionado polo IES O Mosteirón, o protocolo de funcionamento do mesmo 
está publicado na páxina web de dito centro.  

 
41.  Persoal colaborador  

 Como mínimo haberá unha persoa colaboradora por cada nivel educativo, sendo así  e 
as 3 restantes distribuiranse en base ás necesidades.  

 Establécese un apoio para 1º e Educación Infantil permanente.  
 -1 mestre/a de apoio, control, disciplina sempre no comedor.  
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42 Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non 
incluír datos de carácter persoal) 

 1 cociñeira. 

 4 persoas auxiliares.  

 

 Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 
43 Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  
Non foi preciso habilitar.  

 
44 Educación física  

 Sempre e cando as condicións climatolóxicas o permitan as clases de educación física e 
psicomotricidade realizaranse en espazos abertos. Cando se realicen no ximnasio que 
se comparte co IES O Mosteirón haberá unha desinfección entre clase e clase. 

 No caso de empregar a aula de psicomotricidade desinfectarase os materiais ao igual 
que foron empregados e ventilarase o espazo. 

 No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se 
realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros.  

 
45 Cambio de aula  

 Para a realización do cambio de aula, o alumnado terá que agardar en ringleira no in-
terior da aula acompañado do/a mestre que estaba con el gardando, sempre a distan-
cia se seguridade. No caso de titores/as agardarán a que a persoa especialista acuda a 
polo alumnado e unha vez que saía deixará as fiestras abertas, anotando a ventilación 
no cadro de rexistro. No caso de mestres/as especialistas impartirán docencia na 
mesma clase de titoría o profesorado de lingua inglesa, plástica. 

 Se houbera outro grupo na nova aula agardarase a que saia por completo o grupo an-
terior antes de entrar.  

 Cando o alumnado precise dun cambio de aula, deberá procederse á desinfección do 
seu posto.  

 Os equipos de traballo (ordenador, monitores, teclado, rato, mesa ou teléfonos ou ma-
terial de oficina) deberán ser usados so pola persoa titular do posto, e de non ser posi-
ble, o novo usuario realizará unha correcta desinfección de mans antes do seu uso, de 
todos o xeitos con carácter xeral a persoa que os acaba de usa debe desinfinfectalos 
adecuadamente. As fiestras, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento 
da iluminación, proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente 
usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. Por 
tanto cada vez que un/unha mestre saia da aula para entrar outro desinfectará o seu 
posto de traballo, incluído a mesa e cadeira.  
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 Música: Empregará a súa aula coa desinfección de instrumentos e materiais pertinen-
tes. 

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 
grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado 
estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros. Nos casos de utilización de ins-
trumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos 
exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros. 
 

 

46. Biblioteca  

Seguindo as instrucións no documento de protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 
do 6 de xullo 2021, seguiranse as seguintes medidas na biblioteca do centro para evitar 
posibles riscos de contaxio. 

Medidas hixiene: 

 Dispensador xel na entrada 
 Dispensador de panos na entrada 
 spray desinfectante  
 Ventilación contínua durante a visita 
 Desinfección ao rematar a visita 

AFORO 

O aforo das bibliotecas escolares será a mesma que estipula a Xunta de Galicia para as 
bibliotecas públicas, o que poderá cambiar ao longo do curso. Actualmente, o aforo está ao 
75%. Dado que no noso centro establecéronse grupos de convivencia, o alumnado só poderá 
acudir á biblioteca con dito grupo estable.  

 TEMPO DE LECER 

Co fin de non mesturar o alumnado de diferentes grupos estables, establécese quendas 
rotatorias por grupo estable. As quendas comezarán con 1ºA ata 6ºB.  

 O alumnado que acude á biblioteca no tempo de lecer NON poderá merendar no corredoiro, 
tendo que facelo dentro da aula.   

 As mesas que poden ser utilizadas estarán debidamente sinalizadas. Non se permitirá mover 
as cadeiras nin as mesas de sitio.  

 Mentres perdure a situación excepcional, non haberá axudantes de biblioteca.  

 ACCESO Á BIBLIOTECA 
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 Establecerase, como cada ano, un horario para que cada titoría poida acudir á biblioteca 
durante o período lectivo.  Non se poderá acudir fora deste horario sen petición previa. 

 Dita petición farase mediante unha solicitude escrita polo mestre/a á coordinadora da 
biblioteca na que debe indicar a data e hora que se quere acudir, así como o número de 
alumnado que acudirá.  

 O alumnado e profesorado terá a obriga de lavarse as mans de forma adecuada utilizando o 
xel dispoñible, antes de entrar no espazo.  

 Segundo o protocolo, o uso das máscaras durante as visitas á biblioteca é obrigatorio.  

 Unha vez rematada a visita, as ventás deberán permanecer abertas para ventilación,  durante 
un mínimo de 5 minutos, e os postos e material utilizado desinfectado. 

PRÉSTAMO E DEVOLUCIÓNS 

 Seguirase co préstamo de libros de forma habitual, contando cos seguintes matices:  

 Só o profesorado responsable do grupo (ou, no seu caso, o mestre de garda no tempo 
de lecer)  poderá realizar os préstamos usando o ordenador no programa MEIGA. Este 
será desinfectado tras o seu uso.  

 Non se usarán os carnés de usuario. Haberá unha listaxe cos números de lectores dis-
poñible por nivel educativo.  

 Para evitar a afluencia de alumnado na biblioteca, así como que libros sexan manipulados 
constantemente, facilitarase ás familias e o alumnado unha titorial explicando como se pode 
acceder ao catálogo de libros online que teñen a súa disposición así como as novidades, etc.  

Seguirase co programa das mochilas viaxeiras. O alumnado levará a mochila para a súa casa un 
venres e terá que devolvela ao centro o máis tardar o martes seguinte.   

 LUDOTECA 

 A ludoteca poderase usar no tempo de lecer así como nas visitas semanais.   

Antes de comezar a utilizar os recursos, é imprescindible o lavado de mans.  

Toda a información e normas de funcionamento da biblioteca estarán expostas no taboleiro 
da entrada ao espazo.  
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47 Aseos  
Os aseos do centro están asignados por cada nivel:  

 Educación Infantil: Cada grupo na súa aula. 

 1º e 3º Ed. Primaria: Baños patio planchero. 

 5º e 6º Ed. Primaria: Baños planta baixa (entrada). 

 2º e 4º Ed. Primaria Baños 1ª planta. 

 Público en xeral: Aseos minusválidos planta baixa.  

 Evitarase o emprego dos aseos no tempo e lecer e tempo de comedor.  

 Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo que presenten problemas 
de mobilidade adaptase o espazo do aseo, sendo o aseo máis próximo o que deben 
empregar.  

 

 Medidas especiais para os recreos 

 
48 Horarios e espazos  
O horario de recreo será de 11:30 a 12:00 para todos os grupos, por permitir os espazos ga-
rantir a permanencia do grupo estable de convivencia.  
Así pois, o/a mestre/a que teña clase na 3ª sesión baixará ao grupo ao espazo asignado aga-
rando a que veña o/a mestre que ten garda nese espazo.  
 
Espazos educación infantil: 

 Divídense os espazos de educación infantil en 3: Zona xogos exterior, patio andaluz e 
zona interclases e mariola educación infantil. Cada un dos grupos estará nun espazo, 
cada semana, o cal será rotatorio, previa desinfección do mesmo. Cada grupo ten asig-
nado un mestre/a, haberá unha persoa de apoio para imprevistos. Calendario de quen-
das na PXA.  

 Zona educación Primaria: Patios divididos en zonas, dentro de cada zona o espazo 
dereito ocuparao un grupo e a zona esquerda outro. Intercambiaranse de espazo por 
día. 

    Patio planchero. 

    Pista vermella 

   Pista fútbol. 

   Xogos 

   Zona bosque, cando esté mollado pista volei.  

   Zona interior cuberta IES. 

 Nos días de choiva cada grupo de alumnos estará na súa clase a excepción dos grupos 
que lle toquen os seguintes espazos que poderá desfrutar deles por estar cubertos: 
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Patio andaluz, patio planchero, zona interior cuberta do IES. Os días de choiva non se 
poderá facer uso da biblioteca e a persoa responsable da biblioteca ese día realizará a 
súa quenda de patio na aula de segundo EP.  

 Biblioteca e ludoteca. Aforo 75% persoas. 1 mestre.  . 

 Haberá préstamo de material de xogo,  que se dará por caixas en grupos burbulla. 

 Non poderán traer material da casa, tal e como está establecido nas Normas de Or-
ganización Funcionamento e convivencia.  

 Para a  subida  do alumnado de educación primaria todos/as os/as mestres/as que 
teñan clase na 4ª sesión baixarán polo seu grupo de alumnos/as. A entrada farase na 
seguinte orde: 

o Alumnado que está no patio planchero. 
o Alumnado pista vermella. 
o Alumnado pista 
o Alumando zona IES. 
o Alumando zona xogos. Subirá pola porta principal. 
o Alumnado zona bosque. Subirá pola porta principal. 

 
 
49 Profesorado de vixilancia  
Á hora de establecer as quendas de vixianza do alumnado nos tempos de lecer estableceranse 
os seguintes criterios:  

 1º Titores/as. 
 2º Profesorado que imparta docencia nese aula ou nivel.  
 3º Profesorado do Departamento de Orientación.  

 
 

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

 
50 Metodoloxía e uso de baños  

 Cada grupo de educación Infantil ten baño propio dentro do aula e a utilización será  a 
seguinte: 

   Aula 4º educación infantil: Consta de 3 wc separados entre si por unha táboa, aforo 
50% 

 Aula 5º educación infantil: Consta de 3 wc separados entre si, aforo 50% 

 Aula 6º Educación Infantil: Consta de 4 wc con porta independente, aforo 50% 

 En todos os casos anteriores, no espazo adicado a baño non poderá haber máis ne-
nos/as dos que esteen empregando o wc ate que estes rematen e lavan e as mans. 

 Baños de 1º de EP Empregarán o baño máis próximo ás súas aulas. 
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 Baños 2º EP. Empregarán os aseos máis próximos ás súas aulas.   

 Nas portas está colocado o aforo de cada un deles. O alumnado terá que agardar na 
parte exterior da porta a que o aforo permita que entre.  

 

 
51 Actividades e merenda  

 O alumnado de educación infantil merendará na súa aula, podendo realizarse a 
merenda e cando faga bo tempo no espazo de recreo asignado para ese día. As zonas 
de patio do alumnado son 3 que se irán rotando por semana: Patio Andaluz, zona patio 
exterior e zona exterior entre as clases.  

 A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos 
diferenciados, no caso de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento 
sempre que o tempo o permita.  

 Se se merenda nun espazo diferente á aula o equipo covid deberá ter un plano de como 
estaban sentados. 

 Non está permito merendar na biblioteca. 

 
 
 
 

 Medidas especificas para alumnado de NEE 

 
52 Medidas  

 Na atención ao alumnado NEE recoméndase o emprego de máscaras dentro e 
fora da aula cando non se cumpra a distancia mínima de seguridade. 

 No caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que 
garantan a protección inidividual como pode ser o uso de pantallas e mamparas, 
así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia estable.  

 Nos casos nos que o alumnado non leve máscara e non se poida manter a dis-
tancia interpersoal, poderíase indicar o uso por parte do profesorado de máscara 
cirúrxica ou autofiltrante, ademais dunha pantalla ou viseira, en función da avalia-
ción do risco de cada caso por parte do Servizo de Prevención de Riscos Laborais.  

 No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizaranse o acompaña-
mento deste nas entradas e saídas, traslado polo centro e no momento de recreo. 
Tendo presente que é posible que algún alumno pode ser posible que sexa necesa-
rio acompañalo dende fora do centro ao aula directamente e no momento de re-
creo. Así como hixiene de mans nos momentos de entrada, cambos de aula e de 
actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e 
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naqueles casos que sexa preciso, dando marxe ao desenvolvemento da súa auto-
nomía. 

 A atención do alumnado será cando sexa posible e necesario, individual para as 
sesión de audición e linguaxe e pedagoxía terapeútica. Nos casos de ser grupos re-
ducidos sempre serán con alumnos/as do seu mesmo grupo estable de convivencia.  

 Cando se considere que o feito de traballar con outros/as compañeiros/as sexan 
produtivo para dito alumnado farao sempre con alumnado da súa mesma aula e 
gardando as distancia de seguridade, sen compartir material. 

 Se é preciso traballar dentro do aula buscarase o xeito axeitado para que se 
cumpran as mesmas normas que na aula de atención específica.  

 Para o alumnado que se precise, porque, as súa situación persoal así o requira 
terase preparado un sistema de comunicación alternativo que coñecerá todo o pro-
fesorado do centro. 

 

 
53. Medidas e tarefas. Seguimento  
Especifícanse medidas de carácter xeral, que poden ser revisadas continuamente coa finali-
dade de adaptarse á particularidade de cada alumno/a. 

- Ao alumnado que reciba atención específica por parte do mestre de Audición e linguaxe 
envíaselle unha autorización para que as familias permitan que non empregue a más-
cara dentro do aula, dado que o aula está divida cun toldo plástico. Está medida ten 
como finalidade traballar a articulación de xeito correcto. Se o alumnado ven co seu 
grupo estable sempre con distancia de seguridade e no caso de grupos que sexa obri-
gatorio o emprego da máscara coa utilización de mampara divisoria entre alumnos/as.   

- Cando un/unha alumno/a asista ás aulas de PT e AL debe facelo con previa desinfección 
de mans. 

- O protocolo irase mudando en base ás necesidades do alumnado que se este aten-
dendo.  
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 Previsións específicas para o profesorado 

 
54. Medidas  

 O profesorado deberá manter unha conduta exemplar no cumprimento de medidas de 
protección, ademais, dea cordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera 
contido para inculcar no alumando a concienciación sobre o carácter social da pande-
mia e o beneficio común do cumprimento de normas.  

 As reunións do claustro de mestre realizaranse na 2ª planta, nun espazo habilitado para 
o mesmo, gardando a distancia interpersoal. 

 As reunións de CCP e Departamento de Orientación trimestrais realizaranse na 2ª 
planta, nun espazo habilitado para o mesmo, gardando a distancia interpersoal. 

 Reunións de avaliación realizaranse na 3ª planta, nun espazo habilitado para o mesmo, 
gardando a distancia interpersoal. 

 Se hai reunións seguidas cada mestre/a desinfectará o espazo no que estivo sentado. 

 Reunións do equipo de biblioteca: Biblioteca do centro.  

 Reunións do equipo de dinamización da lingua galega: Sala de mestres. 

 Reunións do equipo TIC: Aula TIC. 

 Reunións do equipo de actividades extraescolares e complementarias: realizaranse na 
3ª planta, nun espazo habilitado para o mesmo, gardando a distancia interpersoal. 

 Reunións de ciclo/nivel: 

        Educación Infantil: Sala de mestres/as.  

       1º e 2º Ed. Primaria: Aula 2º A 

      3º e 4º Ed. Primaria: realizaranse na 3ª planta, nun espazo habilitado para o mesmo, 
gardando a distancia interpersoal. 

    5º e 6º Ed. Primaria:  Aula 5º, máis próxima ao corredor.  

   Reunións do Departamento de Orientación semanais: Espazo ludoteca.  

 Reunións do equipo de plurilingüísimo semanais: realizaranse na 2ª planta, nun espazo 
habilitado para o mesmo, gardando a distancia interpersoal. 

 
55. Órganos colexiados  

 As reunións do claustro de mestre realizaranse na 2ª planta, nun espazo habilitado para 
o mesmo, gardando a distancia interpersoal. 

 As reunións do consello escolar realizaranse a través da plataforma webex ou presen-
ciais, dependendo da incidencia.   
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 Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 
56 Formación en educación en saúde  
A educación para a saúde é un aspecto que estará presente no día a día das aulas e 
programaranse actividades dirixidas á concienciación da mesma.   

 
57 Difusión das medidas de prevención e protección  
Na páxina web do centro hai un espazo adicado á difusión das medidas de prevención e pro-
tección.  

 
58 Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

 Silvia Abrodos Insua. 

 Marta Miramontes Penas. 

 Rocío Regueiro Pérez.  

 Iván Benito Portela Fontán. 

 Patricia Varela Nogueira.  

 
 
59 Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan 

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

 

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

 
O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa 

diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas para comprobar, no caso de 
haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARS-COV-2 mediante a realiza-
ción da enquiso clínico-epidemiolóxica. 

Para a detección precoz do alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores) realizarán unha 
auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se eses son compatibles cunha 
infección por SARS-COV-2. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o/a 
alumno/a non acudirá ao centro e a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde 
de referencia do alumno/a. 

 

Presenta algún síntoma?? Si Non 

Síntomas respirato-
rios 

Febre maior de 37, 5 º   

 Tose Seca   

 Dificultade respiratoria   

 Fatiga severa (cansanzo)   

 Dor muscular   

Outros síntomas Falta de olfacto   

 Falta de gusto   

 Diarrea   

 
Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron.  
 

Presenta algún síntoma?? Si Non 

Convivíu nos últimos 
10 días? 

Cunha persoa covid-19 + con-
firmado 
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 Anexo II- Rexistro de illamento.  

 
 
Data  

Nome do/a alumno/a  

Curso  

Docente que o aten-
deu. 

 

Síntomas que pre-
senta 

 

Temperatura  

Foi preciso avisar á fa-
milia? 

 

Hora na que foi reco-
llido pola familia. 

 

Material de protec-
ción empregado. 

 

Desinfección do es-
pazo: Persoa que o de-
sinfectou.  
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 Anexo III- Rexistro de limpeza de aseos.   

 
 
Persoa que fixo a limpeza Data Hora 
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 Anexo IV- Rexistro de ventilacións  

 

Rexistro de ventilacións curso 2021/2022 
1º Trimestre 

Semana  
9 setembro 

Ventilación 1ª 
hora 

Ventilacións 
realizadas 

Ventilación 
recreo 

Ventilacións 
realizadas 

Ventilación 
última hora 

Xoves  
9/9/21 

   
 
 

  

Venres  
10/9/21 

   
 
 

  

 

Semana  
13 setembro 

Ventilación 1ª 
hora 

Ventilacións 
realizadas 

Ventilación 
recreo 

Ventilacións 
realizadas 

Ventilación 
última hora 

Luns 
 13/09/21 

  
 
 

   

Martes 
14/09/21 

  
 
 

   

Mércores 
15/08/21 

  
 
 

   

Xoves  
16/09/21 

  
 
 

   

Venres 
17/09/21 

  
 
 

   

 

Semana  
20 setembro 

Ventilación 1ª 
hora 

Ventilacións 
realizadas 

Ventilación 
recreo 

Ventilacións 
realizadas 

Ventilación 
última hora 

Luns  
20/09/21 

  
 
 

   

Martes 
21/09/21 
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 Anexo V Petición emprego da biblioteca.   

 
 
 
 

SOLICITUDE USO DA BIBIBLIOTECA  
 
Para evitar aglomeracións na biblioteca fora do horario establecido para cada titoría, pedirase o 
uso mediante este formulario da petición.  
A formulario entregarase ao casilleiro da biblioteca 48 horas antes. 
 

 
DATA PREVISTA DE USO:    _________________ 
 
PERSOA RESPONSABLE:    _________________ 
 
CLASE / GRUPO:      _________________ 
 
NÚMERO DE ALUMNADO:   _________________ 
 

 
Por favor, lembrade as normas de uso da biblioteca: 

 Hixienizar os postos utilizados 

 Lavar as mans antes de entrar 

 Deixar as fiestras abertas  

 Depositar os libros usados na caixa correspondente ao día da semana 

 
 
GRAZAS! 
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 Anexo VI: Exemplos de cartelería e indicacións. 

 
Amósanse exemplos de cartelería de elaboración propia, ademais dos que a Consellería 

publicou no se seu portal e foron impresos dende o centro educativo. 
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 Anexo VII: Declaración Responsable.  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D./Da ________________________________________________________, con DNI 
número ________________________, como proxenitor/a /titor legal do alumno/a 
______________________________________________, matriculado no curso _________, do 
CEIP Plurilingüe O Mosteirón.   

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO 
DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 

e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa de autoava-
liación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro e contactar cos servizos 
sanitarios e seguir as súas indicacións en caso presentar cando menos un sińtomas previstos. De 
igual xeito coñece a obriga de seguir as indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a 
alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-19.  

O alumno/a non poderań acudir ao centro ata que asi ́llelo indiquen os servizos sanitarios.  

A persoa afectada ou a súa familia comunicarań estas circunstancias ao Equipo Covid do centro.  

En __________________________________, a ___ de __________ de 2021. 

 

 

 

 ASDO. ______________________________________________________  

 


