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Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 
desvío a un teléfono móbil)

886110530
XXXXXXXXXXX

Membro 1 XXXXXXXXXXX Cargo Director

Suplente 1 XXXXXXXXXXX Cargo Xefa de Estudos

Tarefas asignadas

• Nomear membros e suplentes no equipo covid.
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Coordinación do equipo covid.
• Elaboración do Plan de adaptación e de Continxencia, e das novas versións 

en caso de ser necesario.
• Comunicación dos Plans a toda a Comunidade Educativa.
• Comunicación de casos.
• Xestión de gromos.
• Xestións das peticións nos supostos de vulnerabilidade.
• Rexistro e inventario do material covid na ala 1 do edificio de Primaria.
• Xestionar a adquisición de material covid necesario para todo o centro.
• Acoutamento de espazos no centro, distancias, aforos...

Membro 2 XXXXXXXXXXX Cargo Orientadora

Suplente 2 XXXXXXXXXXX Cargo Mestra Relixión

Tarefas asignadas

• Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Educación Primaria: en-
tradas, saídas, recreos, hixiene, etc.

• Elaboración do Plan de Acollida.
• Rexistro e inventario do material covid na ala 2 do edificio de Primaria. Co-

municar á dirección as necesidades de reposición.
• Difundir a información ao equipo docente e familias de E.Primaria

Membro 3 XXXXXXXXXXX Cargo Apoio E.Infantil

Suplente 3 XXXXXXXXXXX Cargo Mestra E.Infantil

Tarefas asignadas

• Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Educación Infantil: entra-
das, saídas, recreos, hixiene, etc.

• Recoller e estudar as propostas do equipo de E.Infantil
• Rexistro e inventario do material covid do edificio de Infantil. Comunicar á di-

rección as necesidades de reposición.
• Difundir a información ao equipo docente e familias de E.Infantil

*O equipo covid levará a cabo unha reunión de coordinación semanal, para analizar, avaliar e mesmo 
modificar certos aspectos deste Plan, de ser preciso. 

3. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe)

Habilitouse un espazo contiguo á secretaría do centro. Este espazo ten unha superficie de 14 m2.  En 
dito espazo haberá a disposición dos seus ocupantes máscaras de uso cirúrxico, dispensador de xel hi-
droalcohólico, luvas, panos desbotables, papeleira pechada con pedal e teléfono. O espazo conta coa 
axeitada ventilación e a vantaxe de estar lonxe do resto das aulas e preto dos espazos administrativos 
do centro, para poder ter unha rápida comunicación.
Acudirá a este espazo calquera persoa con algún dos seguintes síntomas: (alumno/a, persoal docente 
e non docente)
- Síntomas respiratorios
- Febre maior de 37,5ºC
- Tose seca
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- Dificultade respiratoria
- Fatiga severa (cansazo)
- Dor muscular
- Falta de olfacto
- Falta de gusto
- Diarrea
- Dor de cabeza

4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 

4ºEI A 16

4ºEI B 15

5ºEI A 19

5ºEI B 22

6ºEI A 18

6ºEI B 19

1ºEP A 18

1ºEP B 19

1ºEP C 18

2ºEP A 20

2ºEP B 19

3ºEP A 17

3ºEP B 18

3ºEP C 17

4ºEP A 17

4ºEP B 17

4ºEP C 16

5ºEP A 20

5ºEP B 21

6ºEP A 19

6ºEP B 20

6ºEP C 20

Total alumnado E.Infantil 109

Total alumnado E.Primaria 296

TOTAL ALUMNADO DO CENTRO 405

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

Persoal docente 37

Persoal non docente 7

Persoal do Concello (mantemento) 1

Persoal do Concello (limpeza) 3

TOTAL PERSOAL DO CENTRO 48
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6. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º Grupo A

Aula 4 Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º Grupo B

Aula 5 Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º Grupo A

Aula 6 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º Grupo B

Aula 2 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo A

Aula 3 Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo B

Aula 1 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo A

Aula 14 Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo B

Aula 15 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo C

Aula 12 Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo A

Aula 17 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo B

Aula 13 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo A

Aula 18 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo B

Aula 19 Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo C

Aula 16 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8
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Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo A

Aula 39 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo B

Aula 38 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo C

Aula 34 Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo A

Aula 33 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo B

Aula 31 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo A

Aula 35 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo B

Aula 37 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo C

Aula 36 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 8

*Nas táboas anteriores contabilízase unicamente o profesorado asignado inicialmente, susceptible de variar
en casos de enfermidade, gromos, substitucións... 
** O mesmo pasa co número de alumnado; trátase do alumnado matriculado a 1 de setembro, pero a bo se-
guro haberá altas e baixas motivadas pola pandemia e traslados de poboación dalgunhas familias.

---- FAN UN TOTAL DE 22 GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA ----

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

Como norma xeral os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar entre si. Poderán
interaccionar con outros grupos se a situación epidemiolóxica da vila é moi baixa, pero sen esquecer
respectar distancias interpersoais o maior tempo posible.
Dentro das aulas de E.Infantil establécense as seguintes medidas:

• Educación hixiénico-sanitaria diaria, especialmente ao comezo do curso.
• Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto social; así como

analizar erros cometidos e corrixilos en próximas ocasións.
• Non se empregaran os percheiros dos corredores. As chaquetas e mochilas estarán na aula ao

carón de cada alumno/a.
• Ventilación:  15  minutos  ao  inicio  da xornada,  durante  os  recreos  e  ao finalizar  as  clases,

sempre  que  sexa  posible  entre  clases;  cando  as  condicións  meteorolóxicas  o  permitan,
manteranse as ventás e portas abertas o maior tempo posible.

• Os pupitres situaranse á maior distancia posible que permita a aula, mesmo se pode optar por
retirar mobiliario non necesario nas aulas.

• A cadeira  e o pupitre,  estarán rotulados e  pertencerán durante todo o curso a un mesmo
alumno/a.
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• Poderanse conformar subgrupos de ata 5/6 alumnos/as,  en mesas agrupadas,  reducindo a
interacción física cos restantes subgrupos.

• Por recomendación de persoal experto sanitario, o alumnado de 3 a 6 anos, non é preciso que
acuda con máscara. No momento en que cumpran 6 anos, o seu uso é obrigatorio.

• Cada  alumno  contará  co  seu  propio  material  que  deberá  estar  correctamente  etiquetado
(segundo listado que entregarán as titoras ao comezo de curso).

• O MATERIAL OBRIGATORIO que marca o centro para toda a etapa no seu protocolo é de
dúas caixas de panos desbotables (independentemente daquel que estipulen as titoras).

• Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada
un dos subgrupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.

• Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material.
• O mandilón, gorra, merenda, botella de auga e axenda irá e virá todos os días para a casa

(recoméndase un lavado máis habitual do mandilón).
• NON se poderá traer nada máis: xoguetes, contos...
• Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, reducíndoos

aos que sexan imprescindibles.
• Potenciarase que o neno/a se cambie solo, para o que haberá unha muda na aula. Se o teñen

que vir cambiar as familias, farano no lugar habilitado na planta superior.
• ANIVERSARIOS: non se repartirá ningún tipo de invitación. Non se pode traer nada da casa

para compartir. A nivel de aula farase unha pequena celebración.
• Levaranse a cabo 4 desinfeccións de mans: antes da merenda, despois da merenda, ao volver

do recreo e antes da saída para casa; que xunto coa desinfección á entrada ao centro, fan un
mínimo de 5 desinfeccións. Sen excepción das necesarias cada vez que se vaia ao aseo, se
empreguen materiais comúns ou outras imprescindibles.

• As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, os
borradores e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado,
coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.

• O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras protectoras ou
outras medidas de seguridade é voluntario.

• Non haberá dispensadores de xel hidroalcohólico nas aulas de infantil, este será subministrado
polas mestras.

Dentro das aulas de E.Primaria establécense as seguintes medidas:
• Educación hixiénico-sanitaria diaria, especialmente ao comezo do curso.
• Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto social; así como

analizar erros cometidos e corrixilos en próximas ocasións.
• Non se empregaran os percheiros dos corredores. As chaquetas e mochilas estarán na aula ao

carón de cada alumno/a.
• Ventilación:  15  minutos  ao  inicio  da xornada,  durante  os  recreos  e  ao finalizar  as  clases,

sempre  que  sexa  posible  entre  clases;  cando  as  condicións  meteorolóxicas  o  permitan,
manteranse as ventás e portas abertas o maior tempo posible.

• Pupitres a unha distancia mínima de 1m; e se é posible superior ou incluso se pode optar por
retirar mobiliario non necesario nas aulas.

• Todos os pupitres estarán en dirección ao posto do profesor, en ringleiras.
• A cadeira  e o pupitre,  estarán rotulados e  pertencerán durante todo o curso a un mesmo

alumno/a.
• Poderanse  conformar  subgrupos  de  ata  5  alumnos/as,  reducindo  a  interacción  física  cos

restantes subgrupos.
• Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co resto do persoal e alumnado, tanto nos

períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, así como nos tempos de
descanso.

• Cada  alumno  contará  co  seu  propio  material  que  deberá  estar  correctamente  etiquetado
(segundo listado que entregarán as titoras/es ao comezo de curso).

• O MATERIAL OBRIGATORIO que marca o centro para toda a etapa no seu protocolo é de
dúas caixas de panos desbotables, un bote pequeno de xel hidroalcohólico, unha máscara de
reposto (dúas se ese día teñen E.Física), unha bolsa con nome para gardala cando non sexa
necesaria, e un rotulador para encerado vileda.
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• Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada
un dos subgrupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.

• Extremarase  a  orde  no  posto  de  traballo  e  nas  mesas  da  aula,  realizando  a  limpeza  e
desinfección establecidas por  parte  do alumnado,  do profesorado e do persoal  de limpeza
asignado.

• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. 
Nas aulas ou no propio pupitre empregarán o espazo diferenciado para o material de cada 
alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros.

• O mandilón (se se usa), gorra, merenda, botella de auga e axenda irá e virá todos os días para
a casa.

• NON se poderá traer nada máis: xoguetes, contos...
• Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, reducíndoos

aos que sexan imprescindibles.
• ANIVERSARIOS: non se repartirá ningún tipo de invitación. Non se pode traer nada da casa

para compartir. A nivel de aula farase unha pequena celebración.
• Levaranse a cabo 4 desinfeccións de mans: antes da merenda, despois da merenda, ao volver

do recreo e antes da saída para casa; que xunto coa desinfección á entrada ao centro, fan un
mínimo de 5 desinfeccións. Sen excepción das necesarias cada vez que se vaia ao aseo, se
empreguen materiais comúns ou outras imprescindibles.

• As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, os
borradores e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado,
coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.

• O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras protectoras ou
outras medidas de seguridade é voluntario.

• Os dispensadores de xel hidroalcohólico estarán ao alcance do alumnado á entrada da aula.

Nas restantes aulas (PT, AL, EF, música) establécense as seguintes medidas:
• Desinfección dos materiais de uso común.
• Realizarase unha hixiene obrigatoria de mans nas entradas e saídas das mesmas.
• Ventilación:  15  minutos  ao  inicio  da xornada,  durante  os  recreos  e  ao  finalizar  as  clases,

sempre  que  sexa  posible  entre  clases;  cando  as  condicións  meteorolóxicas  o  permitan,
manteranse as ventás e portas abertas o maior tempo posible.

• No  caso  concreto  de  EF,  primaranse  as  sesións  no  exterior,  sempre  que  as  condicións
meteorolóxicas  o  permitan,  para  así  poder  manter  unha  distancia  interpersoal  de  2m  ou
superior.

• O uso dos vestiarios en EF queda reducido unicamente á realización de necesidades básicas,
e en todo caso, non superior ao 50% do aforo.

• No caso das aulas de PT e AL, desinfección dos espazos e material que vaian ser empregados
por alumnado de diferentes grupos estables.

• A aula de música volverá a empregarse de xeito habitual, cun protocolo específico que será
explicado máis adiante.

Relixión:
• Nesta área faise necesario dividir o grupo de convivencia estable.
• Como norma xeral, os/as mestres/as de atención educativa atenderán ao seu alumnado dentro 

da aula ordinaria, e a mestra de relixión impartirá a materia na aula que se lle asigne; salvo que
o número de alumnado sexa moi desequilibrado.

Todo o profesorado especialista ou profesorado que entre nunha aula a facer un apoio ou unha
substitución, deberá empregar máscara e facer unha correcta desinfección de mans tanto a en-
trada como a saída.
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8. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)

Profesorado e persoal non docente:
- Vía telefónica (colexio ou coordinador do equipo covid)
- Correo electrónico: ceip.nosasenora.remedios@edu.xunta.gal

Alumnado e familias:
- Vía telefónica chamando ao colexio (886110532)
- Correo electrónico: ceip.nosasenora.remedios@edu.xunta.gal

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

• Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado.
• Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos un 

específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19.
• A maiores existirá un procedemento específico para rexistrar as ausencias por sintomatoloxía 

compatible co Covid. (Estas ausencias serán rexistradas nos dous rexistros) (Terán a conside-
ración de faltas xustificadas, sempre que acompañen xustificante médico)

• Este rexistro será realizado polo coordinador do equipo Covid. Os titores/as, a administrativa e 
a secretaria deben informar desas ausencias ao coordinador Covid á maior brevidade posible; 
poderán para elo facer uso do whatsapp e axilizar así a comunicación.

* Ver en anexos o cadro de rexistro de ausencias.
** A xustificación por parte do alumnado precisa de xustificación médica; o persoal docente e non 
docente xustificará as súas ausencias segundo regula a lexislación vixente.

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

O coordinador do equipo Covid será o encargado da comunicación das incidencias ás autoridades sani-
tarias e educativas.
Procedemento:
• Chamada telefónica á familia do afectado/a.
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.
• Subida de datos á aplicación informática EduCovid.

Id. Medidas xerais de protección individual

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

Todos ou pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do docente. 
Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. 
Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos anteriores adoptaranse as
seguintes medidas: retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para
tentar obter o máximo distanciamento posible e en todo caso garantir un mínimo dun metro.
* Ver anexos planos de aulas.

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

Relixión:
• Nesta área faise necesario dividir o grupo de convivencia estable.
• En E.Infantil, e como norma xeral, os/as mestres/as de atención educativa atenderán ao seu 

alumnado dentro da aula ordinaria, e a mestra de relixión impartirá a materia na aula de usos 
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múltiples do edificio de infantil.
• En E.Primaria, e como norma xeral, os/as mestres/as de atención educativa atenderán ao seu 

alumnado dentro da aula ordinaria, e a mestra de relixión impartirá a materia na biblioteca ou 
na aula dispoñible nesa franxa horaria; salvo que o número de alumnado sexa moi desequili-
brado.

14. Espazos  de  PT,  AL,  departamento  de  orientación  ou  aulas  especiais.  Modelo  cuestionario  de
avaliación  (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas
especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante
ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2021-2022) 

Medidas específicas para o uso dos espazos de PT e AL:
• Como norma xeral as mestras de PT e AL recollerán aos alumnos/as na súas aulas e acom-

pañaranos ata a aula de PT ou AL.
• Antes de entrar na aula debemos desinfectar as mans con xel hidroalcohólico.
• Á hora de formar os grupos de alumnos que recibirán apoio, estes deberán pertencer á mesma 

aula, non se poden formar grupos de alumnos de diferentes aulas.
• No caso de alumnado de EP será obrigatoria o uso de máscara, salvo naqueles momentos nos 

que o profesorado indique que se pode prescindir dela.
• Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras protectoras,

xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara.
• Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de cin-

co minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados.

Medidas específicas para o Departamento de Orientación:
• No caso de atención a alumnado, esta será individual, respectando a distancia interpersoal e o

uso de máscara.
• No caso de atención a familias, esta levarase a cabo a través de medios telefónicos e/ou tele -

máticos, e só de xeito presencial cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa

*Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que vai anexo a este plan.

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

• As titorías coas familias, levaranse a cabo a través de medios telefónicos e/ou telemáticos, e
só de xeito presencial cando sexa  absolutamente necesario e sempre con cita previa;
respectando as medidas de seguridade xa habituais (distancia interpersoal e uso de máscara).

• Primarase, sempre que se poida, o uso de espazos exteriores para este tipo de situación.
• O uso de chamadas telefónicas, dende o teléfono de centro, o envío de mensaxes a través de

correo electrónico corporativo ou o envío de mensaxes por AbalarMobil son as opcións.
• En calquera caso, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas 

nas NOFC (AbalarMobil, axenda do alumno/a, teléfono).

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

A páxina web do centro será o canal oficial onde se colgue toda a información de relevancia a 
nivel xeral.
- Como sistema de mensaxería empregaremos AbalarMobil, é moi importante que todas as familias
descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle.
- Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o correo
electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica.
- A comunicación cos provedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que seguiremos
a empregar estas vías.
- Cando se reciba mercancía, os repartidores non accederán ao centro, o/a conserxe ou administrativa 
a recepcionará na porta. No caso de ser proveedores de cociña, irán directamente coa mercancía ata o 
almacén, pasando pola alfombra desinfectante instalada para tal efecto.
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17. Uso da máscara no centro

Profesorado: 
O uso da máscara será obrigatorio en todo momento, agás naqueles momentos nos que impida o nor-
mal desenvolvemento do seu traballo, como poidan ser as sesións de AL; non só pola súa función de
protección senón polo carácter exemplar sobre o alumnado.

Alumnado:
Ao alumnado de E.Infantil,  tras a experiencia de campamentos de verán e das recomendacións do
Centro de Saúde,  non se lle obrigará a utilización de máscara;  sendo voluntaria se algunha familia o
considera necesario. No momento en que cumpren 6 anos, pasa a ser de uso obrigado.
O alumnado de E.Primaria  empregará a máscara en todo momento, podendo retirala unicamente no
momento da merenda, cando a xuízo dun mestre/a proceda ou para facer unha hixiene nasal; así como
outras excepcións contempladas no presente Plan. Se a normativa cambio ao longo do curso, actuali-
zarase o seu uso en base a lexislación vixente.

Persoal non docente e persoal do Concello:
Empregarán a máscara en todo momento.

En todo caso, é obrigatorio usar máscara de protección, nas circulacións polos espazos co-
múns (corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas en-

tradas e saídas do comedor escolar e na estancia na biblioteca. 

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

** Estableceranse medidas correctoras nas NOFC ante o incumprimento de normas básicas no 
uso da máscara e o incumprimento da distancia interpersoal.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

A información sobre este Plan, así como o Plan de Continxencia e o Plan de Acollida serán comunica-
dos por tres vías:
- As familias serán informadas coas novidades deste Plan respecto do do curso pasado a través de 
mensaxería.
- A continuación o Plan formará parte dos documentos aloxados na páxina Web do centro.
- Na propia Web, tamén se colgará un resumo do Plan para unha interpretación rápida e sinxela.
- Enviarase información e enlaces ao mesmo a través da aplicación AbalarMobil.
- Enviarase o protocolo a través do correo electrónico a todo o persoal do centro, a presidenta da 
ANPA, e aos representantes das familias e do Concello no Consello Escolar.

* As familias serán informadas da obrigatoriedade de asinar a declaración responsable, comprome-
téndose a non enviar ao seu fillo/a se presenta algún dos síntomas sinalado no anexo I da Orde.

** A declaración responsable figura como anexo a este Plan. 

Id. Medidas de limpeza

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

Estas tarefas serán levadas a cabo polo persoal de limpeza contratado polo Concello.
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Polas mañás, realizará as seguintes tarefas, UNHA VEZ AO LONGO DA MAÑÁ:
• Limpeza e desinfección dos espazos comúns despois do seu uso: comedor de infantil e aula de

usos múltiples de infantil (Plan madruga), sala de mestres/as, aula de informática, biblioteca... e
outras comúns que poidan ser empregadas puntualmente.

• Limpeza e desinfección de aseos.
• Limpeza e desinfección de pasamáns, pomos,... e zonas sensibles de uso frecuente.
• REPOSICIÓN de xabrón e panos desbotables nos baños.

Polas tardes, realizará as seguintes tarefas:
• Limpeza e desinfección de todas as aulas, aseos e aulas de uso común.
• Limpeza e desinfección da sala de mestres.
• Xestión dos residuos das papeleiras, en especial da “papeleira covid”.

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.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaran-
se de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)

Unha limpadora de mañá: de 10:30 a 16:30h
Dúas limpadoras de tarde: de 14:30 a 20:30h

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

O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a realización destas tarefas na
lexislación vixente e nas instrucións de limpeza que foron remitidas pola Consellería e que o Concello
transmitiu a empresa contratada.
Este material será subministrado pola empresa contratada polo Concello.
As limpadoras cambiaranse no local habilitado, polo que non utilizarán “material de rúa” no centro.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán as horas ás que
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.

Ver nos anexos o modelo de checklist de limpeza de aseos.

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

• En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións realizadas. A
primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo pri-
meiro mestre/a que chegue á aula ás 09:10h.

• O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de
cada cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist.

• Sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan, as xanelas e portas permanecerán aber-
tas.

• Sempre que non haxa alumnado nas aulas, as xanelas e portas permanecerán abertas.

Ver nos anexos o modelo de checklist de ventilación.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

• En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada “papeleira
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covid” (con tapa e pedal),  para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos
desbotables, luvas, máscaras).

• O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo
xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe, restos de comida...)

• A xestión dos residuos das papeleiras será realizado polo persoal de limpeza polas tardes.

Id. Material de protección

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

O coordinador covid elaborará e rexistrará nunha táboa Excel (Anexo GASTOS COVID) a contabiliza-
ción dos gastos en material de protección; así como outra táboa na que se reflictan os pedidos e o ma-
terial que se vai gastando.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

• O coordinador Covid será o encargado das compras de material protección que se precisen.
• Solicitaranse varios presupostos e despois do seu estudo por parte dos membros do equipo 

Covid, xestionarase a compra aos distintos distribuidores, segundo as mellores ofertas recibi-
das de cada produto.

• Todo o profesorado ten a obriga de comunicar a necesidade de reposición de materiais 
cando detecten que se están esgotando.

• O equipo Covid encargarase de recibir as solicitudes de material e trasladalas ao coordinador 
para a súa posterior compra.

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

• As novas compras serán almacenadas e/ou entregadas no seu espazo correspondente polo
equipo Covid.

• Ao inicio de curso e/ou ao longo deste, realizase a entrega do material que a Consellería envíe
para o profesorado.

• En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e
un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.

• Tamén teremos máscaras cirúrxicas, para entregar a algún membro da comunidade se a es-
quecese, estivese deteriorada ou en calquera outra circunstancia que faga que non dispoña da
máscara durante a estancia do centro. 

Id. Xestión dos abrochos

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

✔ Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de
COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha per-
soa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas
en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.

✔ Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desen-
volver 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 apari-
ción de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma: Levarase a un espa-
zo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou sínto-
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mas como á persoa que quede ao seu coidado), 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 Pri-
maria para solicitar consulta, 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/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara
cirúrxica, 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 nun centro educativo tan-
to sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo for-
mado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afecta-
do/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 vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.
Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma informa-
ción.

✔ 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 dunha proba diagnóstica.

✔ Tras a aparición dun caso  confirmado  da Covid 19 seguíranse as  instrucións  da Autoridade
Sanitaria.

• 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 “Pro-
tocolo 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 su-
postos:

• 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 deter-
minados 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 ensinan-
za 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 ni-
veis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena
da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educa-
tivo 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 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 pre-
sente 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.

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a
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súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar correspónde-
lle á 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 pri -
meira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as actua -
cións 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.
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.

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

O responsable da comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa é o coordinador do 
equipo covid (director) e na súa ausencia, a suplente (xefa de estudos).

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

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

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulnera-
bles para COVID-19 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 servizo sanitario do Servizo de
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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 ne-
cesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de ris-
cos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.
- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non Universitario de Gali -
cia para o curso 2021-2022 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do cen-
tro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito
presencial ou enviándoa ao correo do colexio : ceip.nosasenora.remedios@edu.xunta.gal
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada á Xefatura Territorial correspondente, en espera da resolu-
ción da mesma.
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no apartado observacións a 
casuística.

Id. Medidas de carácter organizativo

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

As entradas e saídas vanse realizar de xeito escalonado, cumprindo cos seguintes horarios e coa se-
guinte organización:
ENTRADAS Porta principal (fronte a Correos):
09:15 entrará o alumnado de 5º e 6º de EP
09:20 entrará o alumnado de 3ºe 4º de EP
09:25 entrará o alumnado de 1º e 2º de EP
No caso de irmáns de diferente idade, o maior entrará no horario do máis pequeno
* Alumnado transportado: irá entrando ás súas aulas segundo vaian chegando os autobuses, que os
deixarán xusto diante da porta principal. O alumnado de infantil será levado por un mestre/a de garda
ata as súas aulas. O alumnado transportado realizará a hixiene de mans ao baixar do autobús, non ten -
do que volver a facela ao entrar no colexio.

ENTRADAS Porta de infantil (rotonda ao lado do Mikado):
09:20 entrará o alumnado de 5º e 6º de infantil (4 e 5 anos)
09:25 entrará o alumnado de 4º de infantil (3 anos)

TODO O ALUMNADO IRÁ DIRECTAMENTE AS SÚAS AULAS, non se farán filas nin se xogará ou
demorará no patio. A medida que vaian entrando iráselles subministrando xel hidroalcohólico

para a hixiene de mans

Organización do profesorado na entrada:
En cada aula estará, dende as 09:10h, o mestre/a que imparte clase a primeira hora, recepcionando ao
alumnado que vaia chegando.
Todo o profesorado restante fará garda nas portas de acceso e terá diferentes tarefas que estarán or-
ganizadas nun cuadrante que elaborará a Xefa de Estudos (control do acceso na propia porta de entra-
da/saída, regulación do tránsito, dispensa de xel hidroalcohólico e control visual da hixiene de mans, re-
cepción de alumnado retrasado...)

SAÍDAS Porta principal (fronte a Correos):
14:15 sairá o alumnado de 1º e 2º de Primaria
14:20 sairá o alumnado de 3º e 4º de Primaria
14:25 sairá o alumnado de 5º e 6º de Primaria

SAÍDAS Porta de infantil (rotonda ao lado do Mikado):
14:20 sairá o alumnado de 4º de infantil (3 anos)
14:25 sairá o alumnado de 5º e 6º de infantil (4 e 5 anos)
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Organización do profesorado nas saídas:
O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o material está re-
collido e desinfectado polo alumnado e o alumnado preparado (mans limpas con hidroxel)  para saír or-
denadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido neste Plan, de xeito que
se eviten demoras.
O profesorado que sae en primeiro lugar, vai quedando de garda, para acometer as tarefas que lle
adxudique a Xefa de Estudos no cuadrante citado con anterioridade; e en calquera caso, axudar a cal -
quera compañeiro/a que o precise.

* Alumnado de Plan Madruga: o alumnado de E.Primaria irá entrando a medida que entra o seu grupo
ás aulas. O alumnado de E.Infantil repartirase polas aulas unha vez entre todo o alumnado.

* Alumnado comedor: o alumnado irá entrando ao comedor segundo vai baixando o seu grupo na súa
hora correspondente. Ás 15:25 aproximadamente comezará a saír organizadamente o alumnado de
transporte coas súas coidadoras para cada unha das rutas. Unha vez saia o alumnado transportado, e
a cada 5minutos, comezarán a saír por quendas o alumnado que vai para casa: infantil, 1º e 2º de pri -
maria; 3º e 4º de primaria, 5º e 6º de primaria.

O alumnado de E.Infantil pode acceder ao recinto CUN ACOMPAÑANTE (non ás aulas), mentres
que as familias de Primaria NON PODEN ACCEDER AO RECINTO.

O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polas fami-
lias como polo profesorado.

As familias non enredarán na porta de entrada/saída... non quedarán a falar con outras familias, nin
aproveitarán a dar recados ou comentar sobre a situación do fillo/a; para eses temas empregarase a
axenda do alumnado, AbalarMobil ou o correo electrónico do profesorado.

Fóra do suposto anterior, con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos
administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos
proxenitores no centro educativo.

Como regra xeral, no caso de irmáns, o/a maior adaptarase aos horarios do/a pequena.

Establécese a prohibición de recoller calquera cousa que as familias esqueceran, unha vez se
pechen as portas do centro.

Ver anexo “portas de acceso”

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

• As portas de entrada e saída aparecen recollidas no punto anterior (anexo).
• Nos corredores estableceranse os sentidos de dirección en ambas marxes do corredor de for-

ma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando a distancia de segu-
ridade.

• Sinalizarase mediante cartelaría ou dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos.

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

• Colocarase cartelaría informativa en tódalas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo
que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medi -
das de hixiene social e individual.  Imprimirase e plastificarase a cartelaría oficial colgada pola
Consellería no portal de dirección.

• Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.
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• Identifícanse todas as portas do centro e colocarase en cada unha un cartel co alumnado que
debe acceder por cada unha das entradas.

• As zonas de recreo e espera de cada un dos grupos de convivencia estable estarán delimita-
das con postes e baliza de plástico.

• Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar os puntos de espera e un semáforo
que indique se está baleiro ou ocupado. Dentro dos baños haberá cartelaría recordando o la-
vado de mans e a técnica correcta dese procedemento. O aforo dos baños é de DOUS ALUM-
NOS/AS.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Ver punto 41.

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

O número de profesores de garda precisos para facer efectiva a entrada e a saída do recinto escolar en
condicións de seguridade, é a totalidade do equipo docente; é dicir, 37 docentes.

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

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

O acceso do alumnado ao Servizo de Plan Madruga será similar ao realizado en cursos anteriores;
pero dividindo ao alumnado nos dous edificios do centro, para garantir o distanzamento social e respec-
tar aos grupos estables de convivencia.
Os alumnos/as accederán ao recinto pola porta principal do colexio, e ao centro pola porta 2.
So poderán acceder ao recinto escolar os acompañantes do alumnado de Educación Infantil, que dei -
xaran aos seus fillos na porta superior do edificio de infantil sen acceder ás instalacións.
A empresa que realiza o servizo deberá presentar o seu protocolo que en todo caso deberá ter en con-
ta:
· O alumnado maior de 6 anos deberá levar máscara.
· O alumnado deberá limpar as mans con xel hidroalcohólico á entrada e á saída.
· Lembrarase ao alumnado os protocolos de hixiene e distanciamento social.
· Deberá manter os grupos estables de convivencia do centro, diferenciando zonas para cada un
deles. Entre cada grupo deberá existir a maior distancia posible.
· Poderanse compartir materiais realizando unha desinfección previa e posterior dos mesmos e/ou de-
sinfeccións de mans.
· Empregaran os aseos das aulas planta inferior. Os monitores do Plan vixiarán o fluxo aos aseos.
· O alumnado de Educación Infantil será entregado nas respectivas aulas unha vez entre todo o alum-
nado de infantil. O alumnado de Educación Primaria  irá accedendo ás aulas segundo os horarios do
seu grupo. Deberán facelo coa máscara posta, e gardando a distancia de seguridade. O alumnado da
ala 1 deberá acceder polo exterior ás súas aulas a través da porta 1, mentres que o alumnado da ala 2
accederá directamente polas escaleiras da porta 2.
· O persoal do plan madruga debe deixar todo recollido para facilitar as tarefas de limpeza e desinfec-
ción.
· Rematado o servizo o persoal de limpeza realizará a limpeza e desinfección do espazo empregado.

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

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva está en proceso de estudio e xestión
para este curso. A ANPA está a analizar a posibilidade de garantir o cumprimento das medidas hixiéni-
co-sanitarias esixidas no protocolo actual; así como contactar con empresas que ofrezan estes servizos
cos seus protocolos adaptados.
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En todo caso, a empresa e/ou empresas que realiza o servizo deberá presentar o seu “Plan de activida-
des extraescolares” conxuntamente cun plan de continxencia que será revisado polo Consello Escolar
para a súa aprobación. O plan de continxencia específico referirá, cando menos, os seguintes aspec-
tos:
a) limpeza e desinfección das salas, estancias, baños, zonas de transito, mobiliario ou útiles emprega -
dos.
b) ventilación adecuada (antes, durante e despois)
c) acudir sempre que sexa posible á mesma sala, instalación, aula ou espazo
d) Aforo máximo por actividade
e) grupos de actividades extraescolares estables e rexistro diario de asistencia (evitar novos membros,
interacción entre grupos, ou si é posible , cambio de monitores/as). O rexistro diario será custodiado
pola entidade e poderá serlle requirido polo Equipo Covid.
- As clases organizaranse de tal xeito que se poda facer unha saída e entrada escalonada e unha venti-
lación entre clases e, de cando menos 10 a 15 minutos por hora.
- Respectaranse na medida do posible os grupos de idade (curso ou ciclo) ou agruparanse por idades
próximas.
- Respectaranse as demais NORMAS DE FUNCIONAMENTO recollidas no Anexo VI do Plan de Adap-
tación publicado pola Consellería ou sucesivas actualizacións deste.

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

➔ As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemio-
lóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:
• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que o 

consello escolar está formado por 10 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo 
que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. En principio, a sala de 
informática reúne estas condicións.

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a Consellería.
➔ Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións:

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito pre-
sencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando o espazo que xa teñen habili-
tado (en caso de que non sexa suficiente, poderán solicitar outra instalación puntual) De to-
dos xeitos, realizarase preferentemente de xeito telemático.

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemáti-
co. No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar nun espacio aberto, 
garantindo a distancia e limitando o aforo en caso de ser preciso.

• En ningún caso os usuarios do local da ANPA poden acceder ao edificio ao longo da xorna-
da escolar.

• Para a atención das familias deben establecerse mecanismos telemáticos que eviten a ne-
cesidade de que as familias acudan a realizar xestións. (teléfono, domiciliacións...).

• Cando eso non sexa posible sería conveniente establecer un sistema de cita previa.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

 As titorías levaranse a cabo con cita previa empregando a aplicación AbalarMobil ou a axenda
do alumno/a.

 Serán preferentemente telefónicas ou telemáticas e, no caso de ser presenciais, priorizarase a
realización da mesma fóra do centro (en última instancia, na aula do alumno/a) e coas seguin-
tes medidas:
✔ Emprego de máscara.
✔ Hixiene de mans ao acceder ao centro.
✔ Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.
✔ No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter

unha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos.

40. Normas para a realización de eventos, actividades extraescolares do colexio

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade previstas
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nos protocolos con carácter xeral.
2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.
3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que ocupan,
non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a localización de posi-
bles contactos estreitos.
4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da actividade.
5. Cando a actividade implique saída 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.
6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de seguridade
sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese tomar como referencia o establecido no
ROC e axustalo á situación da actividade para garantir a seguridade sanitaria: os alumnos serán acom-
pañados polo profesorado correspondente na proporción como mínimo dun profesor por cada unidade.
Poderá un profesor acompañar máis dunha unidade sempre e cando o total de alumnos non pase os 25
en educación infantil ou primaria.
7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, por su-
posto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo nos
dous sentidos do traxecto.
8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo, este deberá coñecer previamen-
te e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e asinar o compromi-
so de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún caso acudirá se teñen sínto -
mas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto si se trata de actividades esporádicas como regulares
o Equipo Covid estará informado en todo momento así como profesorado afectado e o PND que deba
atendelo e levarase rexistro da súa presenza e interaccións.
9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de máscara e
distancia de seguridade.
10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como persoal da
ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensino-aprendizaxe na atención á diversidade, de-
berán 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.
11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acompañadas de
persoal do centro.
12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por exemplo, en visitas
guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, a partir dunha lexislación que establece o
dobre uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado mediante convenios, cada centro educati -
vo no que teñan lugar ditas actividades trasladará ao concello de referencia este protocolo a efectos de
coñecemento e coordinación das medidas preventivas.
13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid.

Id. Medidas para o alumnado transportado

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

ENTRADA: Cada autobús vai aparcando diante da porta principal do centro (xusto antes do paso de
peóns). Ao descender do autobús, o profesorado de garda, en colaboración coas coidadoras do auto-
bús, asegurarase que o alumnado saia en ringleira e coa debida separación.
O alumnado de Primaria irá entrando ás súas aulas segundo vaian chegando os autobuses. O alumna-
do de Infantil será acompañado por un mestre/a de garda ata as súas aulas.
En primeiro lugar baixará o alumnado de menor idade e en último lugar o de maior idade.

SAÍDAS: Ao rematar o servizo de comedor escolar, ás 15:25 aproximadamente, comezará a saír or-
ganizadamente o alumnado de transporte coas súas colaboradoras para cada unha das rutas, e os
acompañará ata a porta do autobús. Subirán en primeiro lugar os de maior idade e en último lugar os
de menor idade.

No transporte escolar, tal e como indica a lexislación, o uso da máscara será obrigatorio para todo o
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alumnado transportado, sin excepción de idade.

Id. Medidas de uso do comedor

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

Dado que o comedor do centro é amplo e permite agrupar ao alumnado por grupo de convivencia, opta-
rase preferentemente pola realización dunha única quenda.
Así, o alumnado de Infantil será recollido polas colaboradoras ás 14:10 e acompañado ata o comedor
de infantil, sentándose nos lugares previamente designados para cada alumno/a, e permanentes para
todo o curso escolar.
O alumnado de Primaria irá baixando para o comedor de Primaria segundo o horario adxudicado para
cada un dos niveis; sentándose nos lugares previamente designados para cada alumno/a, e permanen-
tes para todo o curso escolar.
Entrarán coas máscaras e permanecerán con elas ata que lles vaian a servir a comida, momento no
que as quitarán gardaranas con eles, debendo empregalas entre pratos si a espera se demora por cal-
quera circunstancia. Unha vez rematen de comer, volverán a poñer a máscara.
* En caso de que a organización dun comedor con tantos usuarios non sexa operativa deste xeito, non
se descarta a realización de dúas quendas; que suporían a actualización deste apartado.
Ver anexo coa colocación do alumnado no comedor escolar.

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

Ao tratarse dun comedor de xestión directa, o número de colaboradoras/es ven determinado polas
táboas que marca a Instrución 2/2020 de Comedores Escolares. 
O servizo quedará cuberto por 12 colaboradoras/es titulares e 12 en lista de reserva, que conforman a
totalidade de solicitudes recibidas no centro.

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

Ao ser un comedor de xestión directa, contamos cun cociñeiro e con tres auxiliares de cociña; que se 
encargarán dos labores de recepción de mercancía, procesamento dos alimentos, cociña, e limpeza 
dos utensilios e das instalacións.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

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

Ximnasio/Aula de psicomotricidade: 
Deben ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas convencionais. Deste xeito, terán a
mesma dotación que esas aulas (dispensadores de xel, spray desinfectante, papeleiras de pedal e pa-
nos desbotables) que permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión.
Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha ventila-
ción de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se cumpre, os mestres
de EF realizarán os cambios de clase con un pouco de antelación e demora, empregando o espazo ex-
terior nese tempo.
O material común que sexa empregado será convenientemente desinfectado ao rematar a sesión.
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Aula de informática:
Limitarase o seu uso a un único usuario por PC.

A aula de informática, a biblioteca e a aula de usos múltiples en infantil, en caso de ser emprega-
das, rexeranse polas seguintes normas:
- Horario de uso obrigatorio mediante un cuadrante situado na sala de mestres/as.
- Uso obrigatorio de máscara polo alumnado de 6 anos en diante.
- Limpeza de mans antes e despois de saír da aula, baixo a supervisión de cada docente.
- Limpeza dos postos de traballo (ordenador, cadeira, mesa...) ao finalizar a sesión con desinfectante e
panos desbotables.

Sala de reprografía:
Aínda que non é un espazo de uso educativo como tal por parte do alumnado, xa que é empregado
maioritariamente polo profesorado para facer traballos de reprografía, é conveniente establecer pautas,
xa que son moitas as persoas que, ao longo do día, pasan por alí.
- Será responsabilidade do usuario seguir as seguintes normas:

• Desinfectar as mans antes de usar as fotocopiadoras, encadernadores e plastificadora.
• Pasar un pano con xel hidroalcohólico polas superficies manipuladas despois do seu uso.
• Limitar a unha persoa o aforo.
• Uso obrigatorio de máscara.

- Evitarase enviar ao alumnado a recoller fotocopias.

Aula de música:
MEDIDAS XERAIS
a) As cadeiras-brazo utilizadas polos/as alumnos/as manterán unha distancia, con carácter xeral, de
polo menos 1,2 metros respecto de todos os postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira e
estarán orientados nunha mesma dirección.
b) A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que :
    • Se use material compartido.
    • Despois de tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos,...) .
    • Na entrada e saída da aula.
    • Despois de ir ao servizo.
c) O correcto uso da máscara tapando o nariz e  a boca durante toda a sesión.
d)Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con
tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto das persoas.

UTILIZACIÓN DO ESPAZO  DA AULA
- A aula utilizarase para as actividades que non precisen movemento no espacio.
- Utilizarase o exterior (patio cuberto,soportais,campo de herba,…)
    • Para actividades que necesiten movemento no espacio.
    • Para actividades grupais.
    • Para calquera actividade que non sexa posible facer con seguridade sanitaria na aula.

- MATERIAL UNIPERSOAL
    • O alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as
compañeiros/as.
    • Para elo cada alumno/a terá o material de música propio gardado nunha bolsa de tela ou similar co
seu nome, apelidos e curso. 
    • Dito material traerao e levarao a aula de música cada sesión, quedando gardado onde dispoña o ti -
tor/a na súa aula.
    • Non poderá prestalo nin compartilo.

- MATERIAL PROPIO DA AULA DE MÚSICA (instrumentos, obxectos,...)
    • Lembraráselle  ao alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de
usar o material.
    • Ao mesmo tempo se desinfectará dito material cun produto específico para elo.
Levarase un rexistro de utilización no caso de ser utilizado por máis dun/ha mestre/a.

* Extremáranse  os   protocolos  de   limpeza   por   tratarse   dunha  aula  de   uso compartido.
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* A Ventilación realizarase do mesmo modo que no resto de aulas.     

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

Como norma xeral, e nas medidas en que as condicións climatolóxicas o permitan, as sesións imparti -
ranse no exterior, podendo así garantir unha distancia superior aos 2m e poder retirar a máscara en
caso de que a actividade sexa de alta intensidade (neste caso gardarana no seu estoxo).
Os días de EF é obrigatorio traer dúas máscaras de reposto, xa sabemos que xogando é máis doado
que rompa unha goma ou se humedeza en exceso a máscara, resultando inservible.
En primeiro lugar o alumnado esperará sentado na súa aula á chegada do mestre de EF, cando este
chegue e así o indique formará unha ringleira gardando a distancia de seguridade, ao fronte da mesma
irá o mestre e dirixiranse de forma ordenada cara á saída establecida para o seu nivel no plan de entra-
das e saídas no protocolo do centro. Ao chegar ao pavillón será o mestre quen abra a porta e cada
alumno ou alumna irá entrando e lavando as mans con xel hidroalcohólico, por último situaranse nos lu-
gares sinalados (aínda que haberá unhas marcas cos postos onde é posible sentarse, por motivos de
espazo e para garantir a distancia interpersoal, a recomendación é a de estar de pé).
As actividades a desenvolver nas clases de EF serán primordialmente individuais tentado manter a dis-
tancia de seguridade de 1,5 m sempre que se realicen no interior.
No caso de actividades nas que se empregue material de EF, este poderá ser de uso individual (raque-
tas, pelotas, cordas...) ou colectivo; pero sempre, ao rematar a actividade cada alumno ou alumna de-
berá proceder a súa desinfección.
O uso dos vestiarios estará limitado a 4 persoas aseándose; e o uso do baño a 2 persoas. Estes aseos
réxense polo mesmo plan de limpeza que os do resto do centro durante a xornada lectiva.
Haberá un bote de xabrón e panos desbotables por se houbese a necesidade de que alguén tivera que
lavarse e non fose suficiente a desinfección co xel hidroalcohólico.
Unha vez rematada a sesión volverase a realizar unha ringleira e o alumnado procederá a desinfectar
as mans. O mestre unha vez máis ocupará a cabeceira da ringleira e volverase a aula ordinaria polas
zonas determinadas no plan, unha vez alí ocuparán os seus postos.

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

Cando un grupo de alumnos/as deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de
1m,  seguindo  a ruta  deseñada para  cada  grupo  e indo  pola  parte  dereita  do  corredor,  detrás  do
mestre/a.
Circularase en silencio para non molestar ao resto de aulas. Se se coincide con outro grupo nunha
zona estreira, priorizarase o paso dun deles para logo pasar o outro grupo.

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

A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á bibliote-
ca, mediante petición previa se fose posible. En todo caso, o alumnado usará o período de recreo para
solicitar á persoa encargada da biblioteca o acceso a ese espazo. O alumnado debe hixienizar as mans
antes e despois da estancia na sala. O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de
traballo aqueles que poden ser utilizados, de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se opti-
micen os postos dispoñibles. Ao rematar, os usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan
ocupado. O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. 
Poderanse empregar xogos de mesa aplicando as desinfeccións oportunas previas e posteriores. Ta-
mén se poderán organizar obradoiros e actividades colectivas dentro dun mesmo grupo estable de con-
vivencia. Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento.
A biblioteca abrirá polas tardes cando existan actividades extraescolares.
** Pendente de revisión das instrución de Bibliotecas Escolares e actualización deste espazo.

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

• O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula.
• Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados

nese con semáforo vermello, non poderán ser empregados.
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• A limitación de aforo para os baños será de dous usuarios, e para controlalo haberá un sistema
de “semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non.

• Na entrada aos mesmos, haberá no chan liñas delimitadoras de distancia interpersoal por se
hai máis dun usuario/a agardando o súa quenda.

• Todos os aseos terán cartelaría sobre o correcto lavado de mans.
• Nos aseos que teñan sanitarios suficientes, marcarase un para cada unha das aulas que com-

partan ese aseo.

Id. Medidas especiais para os recreos

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

Realizaranse dúas quendas de recreo (20’), separadas por 5 minutos que permiten que os grupos non
se xunten. 11:55-12:15 ++ 12:20-12:40   (1º, 2º,6º) ++ (3º, 4º, 5º). Infantil empregará o mesmo horario
(1ªquenda os da planta superior/2ª quenda planta inferior). Un deses tempos de 20’ será empregado
para merenda+hora de ler e o outro para aproveitamento íntegro xogando.

O período de recreo iniciarase ás 11:55 e rematará ás 12:40.
Sempre que a situación epidemiolóxica o permita, cada grupo de nivel (conxunto de grupos estables de
convivencia de 1º, 2º, 3º...) terá unha zona asignada no exterior. Se a situación epidemiolóxica incre-
mentara volveríamos a unha zona exclusiva para cada grupo de convivencia.
Sairán ao patio en ringleira tras o seu mestre/a (o que estea co grupo á terceira sesión)
Este mestre/a, antes de permitir que saia o seu alumnado, vixiará que no corredor non haxa algún gru-
po desprazándose, nese caso debe esperar a que remate de pasar antes de deixar saír aos seus alum-
nos.
O mestre/a acompañará ao seu grupo ata a zona do patio que lle corresponde independentemente de
que lle corresponda vixilancia de patio ou non. Realizaranse quendas rotatorias para que o alumnado
desfrute dos distintos espazos do centro.
Estableceranse quendas de vixilancia no patio entre mestres de grupos que estean próximos.
Os días de chuvia que coincidan cunha situación epidemiolóxica alta, nos que non se poida garantir a
distancia interpersoal, non se sairá ao patio. O recreo farase dentro da aula ordinaria baixo a vixilancia
do seu titor ou titora. O profesorado especialista botará unha man nestes casos,  rotando polas aulas
segundo indique a Xefa de Estudos.
A saída ao recreo farase polas mesmas portas polas que acceden pola mañá para evitar complica-
cións.
Debe procurarse que o alumnado acuda ao aseo antes de saír ao patio para evitar o maior número de
desprazamentos.
Haberá profesorado de garda nos accesos ao centro e preto dos aseos.
Para regresar a aula farano en fila seguindo un orde de entrada, e acompañados polo mestre/a que es -
tivera de garda no patio ata a porta 1 ou 2; sendo recollidos alí polo mestre/a ao que lle toque a cuarta
sesión co grupo.

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

A proposta inicial, que poderá sufrir modificacións nas primeiras semanas segundo evolucione a organi-
zación e se vaia regularizando, é que en infantil saen 3+3 grupos (2 mestres garda = 2+2); en primaria
saen 8+8 grupos (3 mestres atrás +  2 diante = 5+5). Total por día: 4 mestres garda en infantil e 10
mestres en primaria. Todo o profesorado do centro tocaría a un día de garda fixo á semana, e un día
rotatorio (salvo claras descompensacións no número de gardas, o que compensariamos co horario do
mestre/a)
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Id. Medidas  especificas  para  alumnado  de  educación  infantil  e  dos  dous
primeiros cursos de primaria

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

➔ A pesar de que en infantil se formarán grupos de convivencia estable, estableceremos unha se-
rie de pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na medida
do posible, o risco de contaxio e propagación.

➔ Este é un ciclo no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación,
á vivenciación, ao intercambio, ao contacto e á liberdade; que xustamente entran en conflito
coas medidas de seguridade para evitar contaxios.

➔ Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que intenta minimizar os riscos é algo
complexo e que intentaremos facer deste xeito:

Asemblea:
• No canto de facela todo o alumnado sentado e xunto na zona de tarima, realizarase cos nenos senta-
dos no seu lugar nas mesas, excepto o equipo encargado esa semana de levar a cabo as rutinas ini -
ciais, que ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. Dentro desas rutinas habituais incluirase a
lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se re -
alizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans. Neste sentido, deixar cla-
ro que nestas aulas o dispensador de xel non estará na parede ao alcance dos nenos, xa que isto
podería supoñer un risco, polo que as aulas terán dispensadores de man situados na mesa das mes -
tras, que serán as responsables del e as que o distribúan cando sexa necesario.
Colocación do alumnado / agrupamentos:
• Variará a distribución do alumnado na aula, que en vez de estar nunha mesa en gran grupo pasarán a
colocarse en grupos de 4, 5 ou 6 alumnos en función do alumnado total da aula. Ao igual que en prima -
ria, eses grupos serán estables e tratarase de reducir a interacción global entre grupos.
Recunchos:
• Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en recunchos. Elimina-
ranse aqueles obxectos susceptibles de levar á boca, ou aqueles que sexan difíciles de desinfectar.
• Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase esta
acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven obxectos e mans á boca.
• Os recunchos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións anteriores ao recreo e
outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas empregando un produto viri -
cida e realizar unha ventilación correcta da aula.
Uso de baños:
• Temos a sorte de que cada aula conta co seu propio baño. Despois de cada uso pasarase un pano de
papel con xel hidroalcohólico para a súa desinfección.
Uso de máscara:
• Como xa indicamos en apartados anteriores, por recomendación da encargada sanitaria do Centro de
Saúde de Ponteareas e en base a experiencia das monitoras dos campamentos de verán, non se obri -
gará ao seu uso ata que cumpran os 6 anos.
Material:
• Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado.
• Material común: colocarase en gabetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego de material co-
mún procederase á limpeza de mans e posteriormente aplicarase o produto viricida.
• Dentro do material común haberá material de uso individual, que estará gardado en bolsas/caixas/ga-
betas/tuppers co nome de cada alumno.
•  O mandilón (se se usa), gorra,  merenda, botella de auga e axenda irá e virá todos os días para a
casa.
• NON se poderá traer nada máis: xoguetes, contos...
• Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, reducíndoos aos que
sexan imprescindibles.

Aniversarios:
• Non se repartirá ningún tipo de invitación. Non se pode traer nada da casa para compartir. A nivel de
aula farase unha pequena celebración.
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53. Actividades e merenda  (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda)

Merenda:
• No momento da merenda separaranse as mesas de cada equipo para ter unha maior distancia frontal
entre o alumnado.
• Resulta moi difícil que todo o alumnado desta etapa sexa autónomo para este labor, requirindo en
moitas ocasións a axuda do profesorado.
• Este curso será máis importante ca ningún outro respectar as merendas que se propoñan no calenda-
rio ao inicio de curso, porque dese xeito poderá preverse mellor o tipo de axuda que van requirir os ne -
nos.
• No caso de ser posible, e cando a climatoloxía acompañe, poderá facerse a merenda no patio exterior

Recreos:
Organizaranse dúas quendas, de modo que na primeira quenda saia o alumnado da planta superior e
na segunda quenda o alumnado da planta inferior, para así ter os espazos acoutados e desfrutar dun
espazo amplo para cada grupo. Os horarios serán os seguintes: 11:55-12:15 ++ 12:20-12:40   

Actividades e xogos:
Proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel de risco, como
poden ser os xogos de precisión, os motórico-coordinativos (mariola, xoaniña, goma, comba), as aga-
chadas.
Poderase facer uso dos columpios así como do areeiro.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

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

Non contamos con laboratorios nin talleres. Sobre a aula de informática xa se falou no apartado corres-
pondente.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

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

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder
facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser
o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia
estable formados polo alumnado do mesmo grupo. Non se poderá atender ao mesmo tempo a alumna-
do de diferentes grupos estables.
- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entra -
das, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos
de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes
e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da
súa autonomía. Esta tarefa será levada a cabo polo profesorado de garda dispoñible no momento.
- Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de pre-
vención de risco.
- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de pro-
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tección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten
escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educa-
tivas especiais.

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

* Pendente de elaboración, en versións máis avanzadas deste documento aparecerán detalladas as
medidas e tarefas.

Id. Previsións específicas para o profesorado

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

Reunións:
• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o comedor escolar,
xa que é o único espazo que ten as dimensións axeitadas para manter a distancia interpersoal.
• Para as reunións dos diferentes equipos de traballo  empregaranse as aulas do centro que determi-
ne o coordinador/a do equipo ao inicio de curso, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan.
• Para as reunións de equipos didácticos ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou ci-
clo, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan.

Sala de mestres:
• A sala de mestres é de reducidas dimensións, limitando a 4 persoas o aforo máximo da mesma, polo
que especialmente nos recreos é necesario facer o uso imprescindible da mesma. Aínda así, prestara-
se especial atención á ventilación da sala. Recoméndase tomar o café ou o bocadillo en espazos aber-
tos ou na aula correspondente.
• Na sala haberá dispensador de xel, spray desinfectante e panos desbotables, así como unha papelei -
ra de pedal.
• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos
de traballo.
• Para empregar a máquina de auga, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans.
• O profesorado de garda axudará á administrativa, conserxe e/ou equipo directivo, en todas as tarefas
que xurdan relacionadas co alumnado: recollida de alumnado que chega tarde na porta do centro, en-
trega dos que van ao médico, sinatura de autorizacións, apertura telefónica do portal, vixilancia de ase-
os, etc.

Despachos:
• Antes de acceder haberá que limparse as mans.
• As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa e/ou por indicación dos membros do equipo
directivo.
•  Cando algún persoal do centro empregue algún elemento deste espazo (teléfono,  encadernadora,
plastificadora,...) deberá limpalo despois do seu uso.
• Non se poderá coller material didáctico/hixiénico dos armarios, deberá ser entregado pola Xefa de Es-
tudos, Secretaria ou Director, segundo a súa localización.

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

As reunións de Claustro levaranse a cabo no comedor escolar. De requirilo a situación, poderán ser
levadas a cabo telemáticamente.
As  reunións  de  Consello  Escolar,  dado  que  somos  poucos,  poden  levarse  a  cabo  na  aula  de
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informática. De requirilo a situación, poderán ser levadas a cabo telemáticamente.
Cando se celebren presencialmente deberán manterse as normas de hixiene e distanciamento social.
As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos,
así como toda canta documentación sexa posible para minimizar a duración das reunións.

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

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

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte
á Covid-19.
Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de Edu-
cación e Sanidade.

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

Serán difundidas a través das canles habituais: web, cartelaría, abalarmobil...

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

• O Director do centro e administrador da aula virtual, encargarase de coordinar todo o relativo á 
mesma.

• O Director coordinarase co asesor Abalar da zona, así como coa UAC.
• Todo o profesorado que compón o Equipo TIC encargarase de axudar aos compañeiros/as que

teñen dificultades no manexo das TIC e especialmente da aula virtual do centro.
• A Consellería ofertará cursos de formación permanente para o profesorado e persoal non do-

cente, como ben sendo habitual.

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

- Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas virtuais e
dixital, como quedou demostrado ao longo dos cursos 19/20 e 20/21.
- Antes de finalizar setembro de 2021, a Aula Virtual do centro estará a pleno funcionamento: novos
grupos de alumnado, novos cursos, altas e baixas de profesorado, formación do profesorado para o
seu uso...

LIÑAS XERAIS PARA O CURSO 2020/21

1. Programa de acollida
Partiremos do Programa de acollida elaborado o curso pasado e que tan ben funcionou. Desenvolvera-
se nas dúas primeiras semanas do curso, coa organización de actividades globalizadas que informen,
polo menos, dos seguintes aspectos:
a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.
b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.
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c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu desen -
volvemento 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 acolli -
da e cohesión.

2. Avaliación inicial
A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso comprenderá
as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesida-
des de atención educativa:
a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2020/2021 así como a súa co-
rrespondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias clave.
c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as e deci -
sións profesionais de actuación por parte do profesorado.

3. Programacións didácticas
1.As programacións didácticas 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 (de agora en diante PD) elaboraranse contemplando os posibles esce-
narios en función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, semipresencial ou non presencial.
3. Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2021/2022, os equipos docentes elaboraran
plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescin-
dibles non adquiridos no curso 2020/2021.
4. A partir dos informes individualizados elaborados á finalización do curso 2020/2021 e da avaliación
inicial, reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindi-
bles do curso anterior, os cales serán previamente determinados polos equipos docentes e departa-
mentos didácticos, co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.
5. O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades indivi-
duais do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial, e estenderase, como mínimo, durante
o primeiro trimestre do curso 2021/2022.
6. No plan de reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno
desenvolvemento de todo o alumnado. Entre estas medidas estarán a proposta de tarefas globalizadas
que requiran da posta en practica de todas as competencias do alumnado; a aprendizaxe cooperativa,
o uso das TIC como recurso didáctico; actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento
crítico e creativo, a investigación mediante proxectos de traballo, entre outras.
7. Para a elaboración das PD e seguindo os directrices establecidas na CCP, consideraranse os se-
guintes criterios:
a) Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se impartiron
no curso 2020/2021.
b) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa finalidade de de-
tectar as carencias e necesidades do alumnado.
c) Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar. Recoménda-
se o seu desenvolvemento dende un enfoque competencial e a través de propostas metodolóxicas acti-
vas e axustadas as necesidades concretas do alumnado e grupo e que fornezan a colaboración e a
participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe.
d) Constaran as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, identificando
de forma expresa aquelas aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias clave,
así como o deseño de tarefas globais e as estratexias e instrumentos de avaliación mais adecuados
para a consecución deste obxectivo.
e) Revisión dos obxectivos de area ou materia en cada nivel, así como das competencias clave.
8. 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 poidan establecer.
9. Os plans de reforzo e recuperación formaran parte das programacións didácticas, así como da PXA.
10. En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as acti-
vidades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non presencial, ademais
de ter un carácter eminentemente practico e potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliación
continua.
11. Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determinar o
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nivel competencial acadado polo alumnado, sempre adecuándose ás modalidades xa citadas de ensino
presencial e non presencial.

4. Orientacións para a atención á diversidade
1. Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) coidarase que
todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios pre-
sentes e asegurarase a súa participación e implicación no desenvolvemento das accións educativas.
2. Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información para ga-
rantir a comprensión e a comunicación da mesma así como o axuste ás súas circunstancias, de me-
dios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación.

5. Ensino non presencial
1. Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos centros de ensi-
no non universitario de Galicia para o curso 2021/2022, este centro elaborou un Plan de Continxencia
no que se estableceron as medidas que se adoptarán no caso de suspensión da actividade lectiva para
facer efectivo o ensino non presencial e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de
conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria.
2. No suposto de ensino non presencial, os centros educativos adoitaran as medidas establecidas no
apartado 29 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19. O profesorado, preferentemente a
través da aula virtual do centro, determinará as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisi -
ción das aprendizaxes básicas e a avaliación continua.
3. A organización dos recursos educativos de apoio do centro garantira unha axeitada atención ao
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, favorecendo o seu acceso ao currículo pon-
do especial coidado na atención do alumnado con necesidades educativas especiais.
4. Establecerase un procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente,
utilizando, preferentemente, as plataformas e medios dixitais corporativos. Este procedemento determi-
nará e concretará claramente os obxectivos ou finalidades da comunicación, as persoas responsables
así como a súa temporalización. No plan de continxencia recóllese por etapas, a forma organizativa e
de traballo deste centro.

O enderezo da aula virtual do centro, é o seguinte:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenoraremedios/aulavirtual/ 

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

Este plan será comunicado ás familias con antelación ao comezo da actividade lectiva. Como está ba -
seado no plan do curso pasado e soamente sofre pequenas variacións, será comunicado mediante
Abalar e páxina web do centro.

Este plan de adaptación estará a disposición de toda a Comunidade Educativa e das administracións
sanitarias. Será presentado ao Consello Escolar e facilitado ás familias do centro. Así mesmo quedará
unha copia na páxina web do centro.
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