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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-
2021” 

 

 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

27016391 CEIP O CANTEL 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Pintor Laxeiro s/n 27780 

Localidade Concello Provincia 

FOZ FOZ LUGO 

Teléfono Correo electrónico 

982870314 ceip.ocantel@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipocantel/ 
 

 

 

 

 

 

 

Aprobado pola Dirección: 16/09/2020 

Informado Consello Escolar: publicación na web do centro. 
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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) 

982.870315 

Membro 1 Adela Seijo Cao Cargo Dirección 

Suplente Benilde Vidal Álvarez  Xefatura de estudos 

Tarefas asignadas 

 Nomear membros e suplentes no Equipo Covid. 

 Interlocución coa administración e co centro de saúde de re-
ferencia. 

 Coordinación do Equipo Covid. 

 Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia Covid-
19 para o presente curso. 

 Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 
 Comunicación de casos á Administración 

 Xestión de gromos entre alumnado e persoal do centro (do-
cente e non docente) 

 Difusión da información ao Claustro. 

 Coordinación de aspectos organizativos e pedagóxicos do 
centro. 

Membro 2 María José Arias Rico Cargo Mestra E.I 

Suplente Mónica Susana Calvo Díaz  Mestra E.I 

Tarefas asignadas 

 Elevar as propostas do equipo de Educación Infantil. 

 Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Infantil. 

 Difundir a información ao ciclo de Infantil e ás familias. 

 Rexistro e inventario do material Covid en EI para comunicar 
a súa reposición, se é o caso, á Secretaría do centro. 

 Xestión de gromos en EI 

 Colaboración na elaboración do Plan de Adaptación á situa-
ción Covid 19 no presente curso. 

Membro 3 Eva María Barcia García Cargo Especialista Música 

Suplente María Pilar Basanta Sánchez  Mestra Primaria 

Tarefas asignadas 

 Elevar as propostas do equipo de Educación Primaria. 

 Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Primaria. 

 Garantir a difusión da información ao profesorado de Primaria 
e ás familias. 

 Rexistro e inventario do material Covid en Primaria para co-
municar a súa reposición, se é o caso, á secretaria do centro. 

 Xestión de gromos en EP 

 Colaboración na elaboración do Plan de Adaptación á situa-
ción Covid 19 no presente curso. 
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3. Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE FOZ Teléfono 982 13 23 85 

Contacto Por determinar 

 

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

No caso de que a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid sexa no propio 
centro escolar, o espazo de illamento será o Gabinete Médico situado na planta baixa 
do edificio. 
Estará dotado de botiquín con termómetro sen contacto e de material de protección 
individual, como luvas e máscaras e dispoñerá tamén de panos desbotables, dispen-
sador de xel hidroalcohólico e de xabón e auga para lavar as mans. 
Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID no persoal non docente e 
profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán coñecemento 
ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, 
poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da 
mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a rea-
lización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran mantén-
dose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 
No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acu-
dirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde 
de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para 
a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará 
co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta 
causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de 
absentismo escolar. 
Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun 
alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa 
familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 
Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo 
que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. 
Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado 
ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se 
coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia co-
municarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 
Indicacións para o illamento: 

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres 
se atope no centro educativo, procederase a trasladar a dita persoa ao Espazo de Illa-
mento establecido ata que a familia chegue ao centro Será preciso illar o contedor 
onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo de-
berá ser extraída e colocada unha segunda bolsa de lixo, con peche para o seu depó-
sito. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento pre-
ventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas du-
rante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 
O procedemento para illar ao alumno que presente síntomas compatibles coa Covid 
será o seguinte: 
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A mestra ou mestre que se encontre na aula da alumna ou alumno con síntomas po-
ñerao en coñecemento dalgunha das persoas de garda. A persoa de garda avisará ao 
membro do equipo Covid dependendo da etapa, infantil ou primaria a cal acudirá á 
aula en cuestión para recoller a dito alumno/a e proceder ao illamento. A persoa de 
garda quedará substituíndo na aula do membro do Equipo Covid o tempo preciso. 
Será o membro do Equipo Covid o que avise á coordinadora do Equipo Covid da si-
tuación, a cal procederá a facer as xestións correspondentes. 

 

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

4º Educación Infantil 25 

5º Educación Infantil 11 

6º Educación Infantil 25 

1º Educación Primaria 21 

2º Educación Primaria 11 

3º A Educación Primaria 14 

3º B Educación Primaria 13 

4º Educación Primaria 20 

5º Educación Primaria 25 

6º Educación Primaria 17 

 

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

Educación Infantil 4 

Educación Primaria 7 

Mestras/es Especialistas 6 

Orientación 1 

Persoal non docente (coidadoras, conserxe, limpadoras, persoal de co-
ciña) 

8 

Total 26 

 

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

 

Etapa  Educación Infantil (Desdobre interno do centro) Nivel 4ºA Grupo 4ºA 

Aula 
4ºA Inf. Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

Etapa Educación Infantil (Desdobre interno do centro) Nivel 4ºB Grupo 4ºB 

Aula 
4ºB Inf. Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 
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Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo 5ºA 

Aula 
5º Inf. Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo 6ºA 

Aula 
6º Inf Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo 1ºA 

Aula 
1º Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo 2ºA 

Aula 
2º Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo 3ºA 

Aula 
3ºA Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo 3ºB 

Aula 
3ºB Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo 4ºA 

Aula 
4º Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo 5ºA 

Aula 
5º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 

 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo 6ºA 

Aula 
6º Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado Titora, especia-

listas e mestres 
de garda 
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8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo 

das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

Seguindo as instruccións do Protocolo da Consellería, en educación infantil e na edu-
cación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en 
grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación 
de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en to-
das as actividades que se realicen dentro do centro educativo. 
Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 
traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferible-
mente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos grupos esta-
bles de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán 
cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 
Estes grupos de convivencia estable deberán evitar a interacción con outros grupos 
do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos, non sendo necesa-
rio gardar a distancia de 1,5m. 
Potenciarase unha educación eficaz e competencial en base a adquisición de hábitos 
saudables, e dinámicas de traballo cooperativo, que prepare ao alumnado para a par-
ticipación activa na vida real no momento presente e futuro. 
Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

 O alumnado de Educación Primaria empregará a máscara continuamente tanto 
dentro como fóra da aula. 

 Terán unha bolsa co nome para gardar a máscara cando non sexa necesario o 
seu emprego e deberán traer unha segunda máscara de reposto todos os días. 

 Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con 
obxectos de emprego máis común). 

 Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou-
caixas para cada un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finali-
zado o seu emprego. 

 Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula 

 Se é preciso que un alumno/a empregue a pizarra, realizarase unha desinfe-
ción previa con xel hidroalcólico do rotulador que empregue. 

 O profesorado utilizará a máscara continuamente. 

 Ao trasladarse de aula ou saír ao patio, deberán respectar o percorrido dese-
ñado e na orde de entrada/saída asignada. 

 Formaranse grupos de traballo cooperativo estables, de tal xeito que se redu-
zan as interaccións físicas entre grupos. 

 Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto so-
cial. A aprendizaxe das medidas hixiénico-sanitarias serán eixo vertebrador do 
proceso de ensinanza aprendizaxe da nosa comunidade educativa pola trans-
cendencia social que ten no momento histórico actual. 

 Durante a asemblea inicial dentro da aula e diariamente lembrarase, empre-
gando a cartelería de aula, os seguintes aspectos ao alumnado: 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, 
durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante 
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polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente 
sucias debe utilizarse auga e xabón. 

 Valoración das entradas e saídas do centro, esixencia a todas as persoas (per-
soal do centro, familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con veri-
ficación visual do seu correcto cumprimento. Prestarase especial atención a 
esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do 
alumnado verificarase a realización unha vez sentados na aula. 

 Valoración en grupo aula desta medida e posta en común do acontecido para 
establecer aquilo no que temos que mellorar. 

 Seguementos da cartelería nos accesos ás aulas e aos espazos comúns. 

 Uso na dinámica de aula dos dispensadores de solución hidroalcólica na en-
trada e en espazos comúns. 

 Medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución al-
cólica atendendo ás características de cada grupo, creación de normas de aula 
entre o alumnado. 

 Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia 
(xogos de mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás activi-
dades, entrada no comedor, cada vez que van ao baño) ademais de medidas 
de educación sanitaria. 

 Emprego de xabón e papel para secar as mans, na aula e nos espazos corres-
pondentes coma o baño. 

 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hi-
xiene respiratoria: 

 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. 

 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secre-
cións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade 
de estar contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os aseos. 

 Manter a distancia física recomendada fóra da aula estable e dentro sempre 
que sexa posible. Empregar a máscara de protección. Informarase do uso co-
rrecto da mesma e de como poñela e sacala de xeito lúdico e manipulativo. 

 Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co resto do persoal e alum-
nado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto esco-
lar, así como nos tempos de descanso. 

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

 Os equipos de traballo e material manipulativo de uso común desinfectaranse 
adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa. 

 As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 
proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas 
polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 
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9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as 

ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para 

comunicar incidencia e ausencias) 

Tal e como se establece no Protocolo da Consellería de Educación no seu apartado 2 
“Principios Sanitarios Básicos”, se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de 
padecer a Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non 
poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A 
persoa afectada ou a súa familia comunicarán tanto a situación de ausencia ao centro 
escolar como o resultado a algún dos membros do Equipo Covid do centro educativo, 
segundo a súa etapa educativa. Este membro do equipo comunicarallo á persoa 
coordinadora do Equipo Covid que desenvolvendo as súas funcións: 

- Actuará como coordinadora na interlocución coa Administración empregando as 
canles que dende a Consellería de Educación se habilitasen de xeito específico para a 
comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro da información. A 
canle será utilizada polo centro educativo para notificar os casos ou para a identificación 
dos contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A información 
será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria. 
Devanditos aspectos recóllense no documento “Medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud frente al Covid-19 para centros educativos en el curso escolar 
2020-2021. Versión do 22 de xuño de 2020, elaborado polo Ministerio de Sanidade. 
Para aquela situación, na que a comunicación sexa dunha incidencia sintomática dentro 
do propio centro educativo o procedemento será o estipulado no apartado 4 Espazo de 
Illamento, do presente documento. 
Salientar que cando se identifique no centro un posible caso compatible coa 
sintomatoloxía do Covid-19, darase aviso á persoa coordinadora do Equipo Covid para 
iniciar todas as xestións. 
Neste sentido é vital o compromiso do profesorado que se atope de garda para ter unha 
localización fixa e acudir á aula que sexa necesaria nese momento para substituír. 
Tamén é importante o compromiso do equipo docente e das familias para avisar coa 
maior antelación posible ao Equipo Covid e poder así xestionar da mellor forma posible 
as medidas necesarias ou as substitucións que se precisen. 
Para facer ditas comunicacións ao Equipo Covid empregaranse as seguintes canles de 
comunicación: 

- Vía telefónica: chamando ao colexio 982870314 / 982870315 
- Correo electrónico: ceip.ocantel@edu.xunta.gal 

 

 

10. 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 alum-
nado. Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), 
engadirase un específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía com-
patible coa Covid-19. 
As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, 
pero ao figurar no especifico por Covid-19 quedará eximida a xustificación a efectos 
de apertura do protocolo de absentismo escolar, e ao mesmo tempo permitirá activar 
as medidas necesarias en caso de confirmación do caso. 
As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas 
cada fin de mes á xefa de estudos. 
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Tal e como recolle o protocolo, as ausencias derivadas da aplicación das medidas sa-
nitarias consideraranse xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo 
para a súa acreditación. 
No caso do persoal docente o procedemento de xustificación de faltas de asistencias 
será o habitual establecido, das que se dará constancia cada mes a Inspección Edu-
cativa se así o require. 
 

 

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

A coordinadora do Equipo Covid do centro (na súa ausencia será a xefa de estudos) 
transmitirá as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas, empregando as can-
les que dende a Consellería de Educación se habiliten de xeito específico para a comu-
nicación de posibles casos detectados e para o subministro da información. A canle 
será utilizada polo centro educativo para notificar os casos ou para a identificación dos 
contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. 
Na última versión do Protocolo publicado pola Consellería establece o seguinte: 
Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada 
“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos 
dos posibles casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario 
que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de 
Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro. 
A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de pro-
tección de datos os seguintes fluxos de información: 

No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún 
alumno/a da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a infor-
mación dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de aula, os 
mais próximos dentro da mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os 
compañeiros/as do transporte e do comedor escolar, os compañeiros do transporte par-
ticular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela información sobre outros 
contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, 
nais ou titores/as legais. O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, inclu-
ídos os das actividades extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma 
información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da conse-
llería de Sanidade solicite información no caso de que exista casos sospeitosos por 
sintomatoloxía compatible con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos que 
existan indicios de que teñan xurdido no centro educativo. 

No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun 
caso positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional 
que traballe no mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde solo resul-
tara visible para o equipo COVID do centro escolar. 

A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o inte-
rese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con 
consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da Con-
sellería de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumpri-
mento do deber de colaboración. 

O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos 
sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 
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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) 

Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 
traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferible-
mente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos grupos estables 
de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun 
distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 
As mestras de Infantil non terán unha posición fixa e estable, é unha etapa na que a 
demanda de atención do alumnado non permite establecer un posto fixo. A colocación 
do alumnado farase en pequenos grupos de máximo 5 alumnos/as cada un. 
En Educación Primaria a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, 
en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limita-
ción de distancia e garantirase a estanqueidade do grupo de convivencia estable en 
todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo, na medida do posible. 
Cada titora establecerá a organización da súa aula e os especialistas respectarán dita 
organización para as súas materias. Ao igual que en Infantil, o profesorado de Primaria 
tampouco terá unha posición fixa na aula xa que consideramos que unha boa atención 
ao alumnado non se pode facer establecendo unha posición como se fosen clases ma-
xistrais. O profesorado atenderá as demandas do alumnado garantindo as medidas de 
seguridade pero atendendo ás necesidades do alumnado. 

 

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) 

Será necesario o acceso ordenado ás aulas por parte do alumnado para evitar as 
aglomeracións, mantendo a distancia recomendada na fila do acceso tal e como se 
especifica no apartado de entradas e saídas coa axuda da cartelería. 
Os espazos asignados a cada un dos grupos de alumnas e alumnos corresponden á 
aula da titoría. O número de alumnado no CEIP O Cantel permite a creación de gru-
pos sen necesidade de desdobres, aínda que contamos con 3 cursos conformados 
cada un por 25 alumnas e alumnos, número máximo que se contempla no Protocolo 
da Consellería por cada aula. 
En todo caso será o profesorado o que rote polas aulas, a excepción das áreas de 
Educación Física, Música, Relixión e as especialidades de AL e PT. 
Para salvagardar as medidas sanitarias necesarias, o profesorado, o cal realizará a 
autoenquisa diariamente antes de incorporarse ao seu posto de traballo: 

- Empregará sempre a máscara. Se por calquera motivo ou polas necesidades 
do alumnado non fose posible, empregará a mampara da que dispoñerá na súa 
aula (AL e PT). Ao tusir ou ao esbirrar, cubrirá a boca e o nariz co cóbado fle-
xionado. Evitará tocar os ollos, a nariz e a boca. 

- Lavará as mans antes e despois de cada entrada na aula e todas as veces que 
considere necesario dentro da aula empregará o xel hidroalcohólico. 

- Tentará manter a distancia de seguridade, sempre que sexa posible. Primará 
sempre a atención ao seu alumnado pola estabilidade emocional das nenas e 
nenos. Cabe lembrar que son etapas educativas, a de infantil e primaria, na 
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que o contacto físico é practicamente necesario para asegurar dita estabilidade 
emocional. 

O único desdobre que se plantexa nesta situación será coa materia de Relixión e Va-
lores, na cal o alumnado que opte pola opción de Relixión será o que se desprace a 
dita aula e o alumnado de Valores quedará na aula da titoría. 
Será responsabilidade individual das mestras e mestres que entran nas aulas a lim-
peza e desinfección dos equipos de traballo e mobiliario conxunto con xel hidroalcohó-
lico e difusor desinfectante á saída destas. 
 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación 
(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro 

e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no 

protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021) 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, 
adoptaremos as seguintes medidas: 

- Emprego de máscara como norma xeral. 
- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo espe-

cífico que se realiza nas ditas sesións, as aulas de AL e PT contarán con mam-
paras de protección que serán empregadas sempre que sexa necesario. 

- Entre cada sesión con presenza de alumnado nestas aulas realizarase unha ven-
tilación de 5 minutos e unha limpeza e desinfección de todos os elementos em-
pregados. 

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo. 
 

 

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

  
 

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 
- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 
20/21. 
- Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta 
modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e 
garantindo a distancia social. 
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de 
mans. Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba 
escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a ma-
nipulación conxunta. 
En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das seguintes 
canles: teléfono, axenda do alumnado, abalarMóbil. 
 
 

 

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

Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio será o por-
tal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral. 
Como sistema de mensaxería empregarase abalarMóbil, polo que é moi importante 
que todas as familias descarguen dita aplicación. 
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Para as familias que por calquera circunstancia non podan usar dita aplicación empre-
garase o uso de chamadas telefónicas e o envío de mensaxes a través de correo 
electrónico. 
Contemplarase tamén o emprego de videoconferencia a través das vías corporativas 
e telemáticas que a consellería poña á disposición durante este curso. 
En casos excepcionais poderanse levar a cabo reunións presenciais atendendo ás 
condicións de seguridade e empregando espazos habilitados para tal fin. 
A comunicación con proveedores e persoal externo ao centro realizarase por teléfono 
ou email tal e como se viña facendo xa. 
 

 

17. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara no centro adecuarase á normativa existente recollida no protocolo 
da Consellería de Sanidade. É moi importante cumprir coa tipoloxía marcada, cirúrxicas 
ou hixiénicas e homologadas. 
Falamos da importancia que ten o exemplo do profesorado como referente para os me-
nores e da importancia do seu uso en todos os momentos. 
Nos diferentes espazos do centro o uso da máscara será obrigatorio, corredores, biblio-
teca, patios, baños... É dicir empregarase a máscara en todo momento. 
O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do 
mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no orde-
namento xurídico. 
O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, 
teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos 
do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do 
alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico 
para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que pre-
senten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada 
polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non 
dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de con-
duta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá 
ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 
Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 
traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferible-
mente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos grupos estables 
de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun 
distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa 
posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non docente que teña 
contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 
O profesorado, atendendo ao carácter exemplificante, empregará en todo momento a 
máscara, agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu 
traballo como podan ser as sesións de AL. Canto isto se produza, será obrigatorio man-
ter a distancia de seguridade e empregarase a mampara protectora que haberá na aula. 
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

A información e distribución deste Plan de Adaptación á situación Covid-19 no curso 
2020-2021 levarase a cabo a través da páxina web do centro. 
Así mesmo tamén se informará por abalarMóbil da presenza da documentación na 
web e nas reunións de forma telemática ou presenciais se fose o caso, sempre garan-
tindo as medidas sanitarias, tentarase buscar o compromiso coas familias para a coo-
peración na realización da autoenquisa diaria Covid-19 segundo o requerido no Proto-
colo de Adaptación ao Contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario 
de Galicia para o curso 2020-2021. 
Deixamos a porta aberta a modificacións desta primeira versión do presente plan, 
para recibir achegas por parte da comunidade educativa que podan dar lugar a mello-
ras neste documento. 

 

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) 

As tarefas de limpeza xeral levaranse a cabo polo menos unha vez ao día, reforzándoa 
naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso. 
Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 
superficies de uso frecuente e no caso dos aseos, de polo menos, 2 veces na xornada. 
Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, per-
chas e outros elementos de similares características así como os vestiarios e aseos do 
pavillón. 
Vixiarase tamén a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 
recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 
Realizaranse tarefas de ventilación frecuente en todas as instalacións. 
O CEIP O Cantel conta con dúas persoas para a limpeza de todas as instalacións, neste 
caso son persoal do concello e tal e como se recolle no Protocolo da Consellería teñen 
a obriga de realizar o mantemento e conservación de conformidade coa normativa vi-
xente. Determinaranse as frecuencias e horas nas que se realizarán todas as tarefas 
cando o Concello concrete a asignación do persoal para o horario lectivo e para as 
tardes. 

 

 

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) 

Pendente da concreción por parte do Concello. 
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21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

O persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar 
a cabo esta labor, como son as luvas e a máscara. Este material será proporcionado 
polo propio Concello para levar a cabo o traballo. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán 
ás horas ás que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 
 
Ver 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 das 
aulas. A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será 
realizada polo conserxe. 
Seguindo o Protocolo publicado pola Consellería de Educación na súa versión 16-09-
2020: 
4.2. Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por es-
pazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar 
as clases, sempre que sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de 
accidentes necesarias: 4.2.1. Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o 
permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. 4.2.2. Débese au-
mentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación 
do aire interior. 
4.3. Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alum-
nos/as de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) 
ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de cada sesión. 
Ver 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 (con 
tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos des-
botables, luvas, máscaras). 
O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plás-
tico e lixo xeral (virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 
A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, em-
pregando unha bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evi-
tar riscos ao persoal de limpeza. 

 

 

Id. 
Material de protección 

 

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 
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A persoa que exerce a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o 
material de protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico 
dentro do cadro xeral do centro denominado “Material Covid-19”. 

 

 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Unha vez recibida a dotación inicial por parte da Consellería de Educación, o centro 
garantirá a existencia de máscaras suficiente para as posibles continxencias que po-
dan xurdir. 
O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente 
será individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, 
se ben poderá facerse uso das existentes no centro en caso necesario. 
Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as 
luvas de látex ou vitrilo, que estarán ubicadas no botiquín existente no colexio. 
En canto ao xel hidroalcohólico, dende o centro invitarase a tres proveedores a pre-
sentar ofertas para servir este producto en 24 horas dende a súa demanda e cun 
prezo fixo para todo o curso, a ser posible. 
A empresa que presente a mellor oferta será a distribuidora do centro. 
Realizaranse os pedidos que se estimen oportunos para garantir as reposicións preci-
sas. 

 

 

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

Ao inicio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do 
centro do material enviado pola Consellería de Educación e do adquirido polo centro 
con cargo aos gastos de funcionamento do mesmo. Este material será entregado pola 
directora do centro e os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro a recepción 
do mesmo. 
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. 
Cada mestre deberá informar ao membro do Equipo Covid da súa etapa, infantil ou 
primaria, da necesidade de reposición de xel na súa aula. O membro do Equipo Covid 
comunicará ao secretario do centro a necesidade de repoñer ou adquirir máis produto 
sempre que se precise. 

 

 

Id. 
Xestión dos gromos 

 

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 es-
treito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acu-
dirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 
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- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza 
a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de 
prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento 
técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: 
”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”,en 
virtude da mesma: 
levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica 
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contacta-
rase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar 
ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de 
referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. 
En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 
061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo pro-
texido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 
situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, 
o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de 
saúde de referencia. 
- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro edu-
cativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordina-
dora do equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información 
prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, 
os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser 
unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará 
unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixi-
lancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de informa-
ción proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información. 
- 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 diagnóstico da Covid 19 Tras a aparición dun caso confir-
mado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria. 
- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a coren-
tena 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 con-
formidade co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 
en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en 
materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e 
control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería de Sanidade 
no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:  
(VER PLAN DE CONTINXENCIA) 

 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 

a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

desempeñado e non incluír nome) 

- O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do 
centro, e na súa ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos. 
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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) 

- Atendendo ao apartado 9 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid 19 nos 
centros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solici-
tante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do 
centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. 
Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do 
colexio : ceip.ocantel@edu.xunta.gal 
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura 
territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcen-
tros 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—) 

Tal e como se recolle no Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros 
de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021, poderase permitir en 
todos os niveis superiores ao ensino infantil a entrada do alumnado con anterioridade á 
hora de inicio da actividade lectiva dentro da aula que teña asignada, a medida da súa 
chegada ao centro, co fin de evitar aglomeracións e unha distribución máis axeitada 
dos tempos de entrada. 
No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun fami-
liar e agardar nun espazo diferenciado para a entrada a aula. Os acompañantes debe-
rán usar máscara. 
Para a saída do centro ou para o inicio do servizo do comedor poderase flexibilizar o 
horario dentro da última hora lectiva. Non se permite que o alumnado na saída quede 
formando agrupacións nos patios ou que xogue nos mesmos, polo que se regularán as 
saídas directamente ao exterior do recinto. 
O obxectivo principal da nosa proposta é evitar as aglomeracións e os tempos de espera 
nas entradas e saídas e poder dar cumprimento ao establecido no Protocolo da Conse-
llería. 
O éxito deste plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto 
polas familias como por parte do profesorado. 
 
Horarios de entrada e saída no CEIP O Cantel: 
Educación Infantil: 
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- Entrada: 9:35h 
- Saída: 14:00h alumnado que non é usuario de comedor. 

            14:25h alumnado usuario de comedor. 
            16:00h alumnado transportado. 

 
Educación Primaria: 

- Entrada: 9:20h-9:30h 
- Saída: 14:30h // 15:15h //16:00h 

 
PROCEDEMENTO DAS ENTRADAS: 
 
O alumnado transportado baixará do bus vixiado pola coidadora de transporte e acce-
derá ao recinto escolar. A continuación accederá ás súas aulas de referencia de forma 
ordenada. Para controlar estes accesos ás aulas haberá profesorado de garda fóra do 
edificio para dirixir ao alumnado así como dentro do mesmo distribuídos nas dúas alas  
onde se atopan as aulas. 
O alumnado non transportado da etapa de Primaria accederán ao centro entre as 9:20 
e 9:30h e dirixiranse directamente as súas aulas de referencia de forma ordenada. 
O alumnado non transportado de 4º de infantil (3 anos) poderá vir acompañado dun 
proxenitor ou adulto autorizado pola familia e accederá ás instalacións do centro ás 
9:35h, non antes desa hora. 
O alumnado de 5º e 6º de infantil (4 e 5 anos) que non sexa transportado accederá 
directamente ás aulas de infantil e serán recibidos polas correspondentes titoras nas 
súas aulas. As familias non poderán acceder ao recinto escolar. 
O resto do alumnado da etapa de infantil que sexa transportado será ubicado no patio 
coeducativo (cuberto) e estará atendido por profesorado de garda. 
Unha ou un mestre de garda fará de enlace do alumnado de infantil entre a súa chegada 
e o acceso ás aulas dirixíndoos e recollerá ao alumnado ubicado no patio coeducativo 
para que accedan as súas respectivas aulas. 
Na entrada do recinto escolar (cancela grande) habilitaranse dúas vías diferenciadas 
por vallas para mellorar e axilizar o fluxo de entradas e saídas gardando as distancias 
de seguridade. 
 

PROCEDEMENTO DAS SAÍDAS 
 
Diferenciamos as saídas atendendo aos seguintes casos: 
Alumnado transportado e que polo tanto é usuario de comedor: 

- Sairán do centro ás 16h. Colocaranse en filas por ruta de autobús gardando a 
distancia requerida de 1,5m e irán acompañados polo profesorado de atención 
ao alumnado transportado ata o bus correspondente. 

- O alumnado de infantil accederá ao comedor ás 13:40h e sairán do mesmo ás 
14:25 volvendo para as súas aulas coas colaboradoras de comedor, esperando 
a que as titoras entreguen ao alumnado que marcha para a casa e a que o alum-
nado de primaria estea sentado no comedor. A continuación accederán ao patio 
coeducativo, respectando as zonas asignadas a cada grupo. 

- O alumnado de primaria entrará ao comedor ás 14:30h e rematará ás 15:15h. A 
continuación accederán ao patio respectando as zonas asignadas a cada grupo. 

Alumnado de Infantil usuario de comedor pero non transportado: 
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- Accederán ao comedor ás 13:40 horas saíndo do centro ás 14:25 horas, mo-
mento no cal serán entregados ás familias polas mestras de infantil. 

Alumnado de Primaria usuario de comedor pero non transportado: 
- Sairán do centro ás 15:15h 
- Recollerán as súas pertenzas, sempre baixo a vixilancia do persoal colaborador 

do comedor e situaranse nas filas correspondentes. Unha vez colocados abrirase 
a cancela para que podan abandonar o recinto por grupos e serán entregados 
xusto na entrada do recinto escolar. 

Alumnado que non emprega nin transporte nin comedor: 
- Infantil sairá ás 14:00h 
- Primaria sairá ás 14:30h 
- O alumnado será entregado aos seus proxenitores nas portas de acceso corres-

pondentes a cada grupo. 
**As familias que conten con fillos na etapa de infantil e primaria e queiran facer uso do 
servizo do comedor poderán recoller a ambos nenos/as ás 15:15h cando remate a 
quenda de comedor do fillo maior. 
***Mencionar que o alumnado que non sexa transportado pero que algún dos proxeni-
tores traballe no centro educativo, tanto persoal docente, non docente como colabora-
dores do comedor, abandonarán o centro cando os proxenitores rematen o servizo no 
mesmo. O mesmo ocorrerá nas circunstancias das entradas ao colexio. 

 

 

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—) 

 

Diferenciamos 3 portas de acceso ao centro educativo: 
1. Porta de Infantil: accederán as aulas por esta porta os seguintes cursos: 4º, 5º e 

6º de Infantil e 2º, 3ºB e 4º de Primaria. 
2. Porta de acceso principal: accederán as aulas por esta porta os seguintes cursos: 

1º e 3ºA de Primaria. 
3. Porta exterior dereita: accederán as aulas por esta porta 5º e 6º de Primaria. 

 

Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas 
marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual 
respectando a distancia de seguridade. Estas circunstancias serán convenientemente 
sinalizadas mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto no chan como nos 
paramentos. 
Nas comunicacións verticais, o uso do elevador quedará limitado ás persoas que o 
precisen por motivos de mobilidade e deberán usar máscara. 
 

 

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 

prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

Será perceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos 
espazos comúns. 
Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra 
cartelería existente no centro. 
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A información será a xeral relacionada coa Covid e coas medidas de seguridade bási-
cas. 
Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre 
pola dereita do mesmo. 
Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e dentro 
dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta de dito 
procedemento. 
 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 

O alumnado transportado baixará do bus vixiado pola coidadora de transporte e acce-
derá ao recinto escolar. A continuación accederá ás súas aulas de referencia de forma 
ordenada. Para controlar estes accesos ás aulas haberá profesorado de garda fóra do 
edificio para dirixir ao alumnado así como dentro do mesmo distribuídos nas dúas alas  
onde se atopan as aulas. 
O alumnado da etapa de infantil que sexa transportado será ubicado no patio coedu-
cativo (cuberto) e estará atendido por profesorado de garda. 
Sairán do centro ás 16h. Colocaranse en filas por ruta de autobús gardando a distancia 
requerida de 1,5m e irán acompañados polo profesorado de atención ao alumnado 
transportado ata o bus correspondente. 
 

 

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

 

A asignación do profesorado encargado da vixilancia e as zonas nas que se ubicará 
quedará conformado do seguinte xeito: 
Entradas: 

- Zona patio coeducativo: 1 mestre 
- Cancela de entrada: 1 mestre máis o conserxe 
- Porche (dirixindo ao alumnado): 1 mestre 
- Planta alta do edificio: 2 mestres na ala esquerda do edificio e 1 mestre na ala 

dereita. 
Recreos: 

- Pavillón: 2 mestres máis o conserxe 
- Patio coeducativo e pista anexa: 2 mestres 
- Porche principal: 2 mestres 
- Pistas exteriores: 2 mestres (cando chova, estes mestres subirán facer a garda 

ao salón de actos) 
O número de profesorado que se precisa para atender os recreos supón establecer 
dous equipos de vixilancia que farán garda en días alternos. 
Saídas: 

- Porche principal: 1 mestre 
- Cancela grande: 1 mestre 

 

 

Id. 
Medidas en relación coas familias e ANPA 
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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) 

Ata o presente curso o CEIP O Cantel non contou con servizo de madrugadores por 
falta de demanda. 
Está previsto que este servizo se poda poñer en marcha xestionado polo Concello. 
Sendo este o caso, o centro coordinará cos responsables do Concello e coa ANPA o 
espazo a empregar en función do número de usuarios. 

 

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 posiblemente non 
se leven a cabo debido á imposibilidade por parte da ANPA de garantir o cumprimento 
das medidas esixidas no protocolo así como da responsabilidade que se deriva das 
mesmas. 
Tal e como se recolle no Protocolo, as actividades das ANPAs celebraranse preferen-
temente por medios telemáticos evitando en todo caso a xuntanzas que supoñan un 
número elevado de persoas. 

 

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

As reunións de Consello Escolar terán dúas modalidades de celebración, dependendo 
da situación epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito proponse: 

- Reunións telemáticas na plataforma corporativa que oferte a Consellería de 
Educación. 

- Reunións presenciais, sempre e cando a evolución da Covid o permita. Neste 
caso levaranse a cabo atendendo ás condicións de seguridade e empregando 
espazos habilitados para tal fin, que garantan a distancia de seguridade e a 
ventilación suficiente. 

Para as xuntanzas da ANPA realizaranse preferentemente de xeito telemático. No 
caso de necesidade de facela de modo presencial, terán lugar no pavillón ou no salón 
de actos dependendo dos asistentes, garantindo as distancias de seguridade e venti-
lación suficiente. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Serán preferentemente telemáticas e no caso de ser presenciais, terán lugar na aula 
da titoría do alumno sempre con cita previa empregando as canles habituais: axenda 
do alumnado, chamada telefónica, email... 
 e coas seguintes medidas: 
- Emprego da máscara. 
- Hixiene de mans ao acceder á aula. 
- Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 
- No caso de ser preciso revisar algún documento evitarase a manipulación conxunta 
de documentos. 
As reunións de inicio de curso irán detalladas no Plan de Acollida e no caso de le-
varse a cabo de forma presencial, limitarase a presenza a unha persoa por familia 
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para poder garantir a distancia interpersoal, sendo obrigatorio o emprego de máscara 
en todo momento. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Debido á organización dos grupos estables de convivencia e do funcionamento do cen-
tro, este curso non se realizarán actividades e celebracións de centro nas cales se xun-
taba a unha gran cantidade de xente. 
Deste xeito, e salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica non se celebrarán fes-
tivais nin actos masivos. 
Tal e como se recolle nas últimas instrucións do Protocolo da Consellería no seu punto 
3.5: Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do 
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases, así como as que exixan unha 
especial proximidade. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos cen-
tros educativos realizaranse sen asistencia de público. 
En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas 
respecten o aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos. 
As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no mo-
mento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos, salas e transporte. Acon-
séllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un curso favo-
recedor para explotar os recursos que ofrece a nosa contorna próxima. 

 

 

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) 

 

O alumnado transportado baixará do bus vixiado pola coidadora de transporte e acce-
derá ao recinto escolar. A continuación accederá ás súas aulas de referencia de forma 
ordenada. Para controlar estes accesos ás aulas haberá profesorado de garda fóra do 
edificio para dirixir ao alumnado así como dentro do mesmo distribuídos nas dúas alas  
onde se atopan as aulas. 
O alumnado da etapa de infantil que sexa transportado será ubicado no patio coeduca-
tivo (cuberto) e estará atendido por profesorado de garda. 

 

 

 

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) 

Tal e como se recolle no Protocolo da Consellería, o uso do comedor escolar, tanto de 
xestión directa como indirecta, e con independencia de quen preste o servizo, quedará 
limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado por 1,5 metros de dis-
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tancia, sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. O alumnado que con-
forme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no ensino infantil e no 
de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando os gru-
pos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o 
alumnado e garantirase a estanqueidade. (Punto 14.1 do Protocolo da Consellería) 

 
No CEIP O Cantel estableceranse dúas quendas de uso do comedor. 
Debido á flexibilización permitida na última hora lectiva, o alumnado de Educación In-
fantil ocupará unha quenda no comedor antes da finalización da xornada lectiva, acce-
dendo ao comedor ás 13:40 horas. O alumnado de infantil que non empregue o servizo 
do comedor quedará nas aulas das súas titorías coa mestra e abandonarán o centro ás 
14h. 
O alumnado de toda a etapa de primaria accederá ao comedor ás 14:30 horas. 
En cada quenda realizarase unha limpeza e desinfección das mesas e cadeiras ao 
mesmo tempo que se ventila o espazo durante un período de 5-10 minutos. 
Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito 
que se manteña a continuidade do grupo de pertenza, sen prexuízo do establecido para 
os grupos colaborativos. Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos 
nenos, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de gromos. 
Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un es-
toxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 
Cada alumno/a contará con un estoxo ou bolsa de tela para gardar a máscara no mo-
mento de poñerse a comer. Eses estoxos ou bolsas, dende que garden a máscara, 
cada un a súa, serán recollidos por unha colaboradora de comedor situándoos nun re-
cipiente destinado para ese fin. Cando rematen de comer farase o mesmo pero á in-
versa, a colaboradora de comedor repartirá os estoxos ou bolsas para que cada alumno 
coloque a súa máscara. 

 

 

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) 

Tal e como se recolle no Protocolo da Consellería, o persoal colaborador respectará 
as rateos que correspondan ao número de alumnos/as presentes en cada unha das 
quendas. O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das quendas. 
 

 

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

Para o vindeiro curso contamos co seguinte persoal de cociña: 
- Un oficial 2ª de cociña 
- Dúas axudantes de cociña 
- Un encargado de comedor 

 

 

 

Id. 
Medidas específicas para o uso doutros espazos 
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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, salóns 

ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

As únicas áreas nas que o alumnado abandonará a súa aula de referencia serán Mú-
sica, Educación Física, Relixión, nas sesións de AL e PT e puntualmente para as valo-
racións do Departamento de Orientación. 
Isto implica que estas aulas e pavillón, deben ofrecer as mesmas garantías de seguri-
dade que as aulas convencionais. Deste xeito terán a mesma dotación que as aulas 
convencionais, contando con dispensadores de xel hidroalcohólico, solución desinfec-
tante, panos desbotables e papeleiras de pedal específicas para material Covid-19, co 
cal permitan realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. 
Nestas aulas tamén será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mes-
mas. 
Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar 
unha ventilación de 15 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este 
tempo se cumpre, os especialistas irán buscar ao alumnado á súa propia aula aprovei-
tando así os traxectos para a ventilación cos espazos baleiros. 
Adaptarase a metodoloxía da aula respectando a formación de grupos establecida e 
minimizando o contacto con materiais. 
Os vestiarios do pavillón empregaranse unicamente ao finalizar a sesión, empregando 
os existentes e organizando quendas en caso de ser necesario coas directrices do mes-
tre de EF. 
 

 

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

Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente prepa-
rada en auga a temperatura ambiente ou calquera dos desinfectantes con acti-
vidade virucida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e rexis-
trados. No uso dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta. Así 
mesmo, non se deben mezclar produtos diferentes. 

 Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais 
e intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dis-
poñan de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban 
ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de mate-
riais de protección ou o uso de forma recorrente de xeles hidroalcólicos ou de-
sinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso. 

 Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mí-
nimo, de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación 
do aire. Na medida do posible, manter as portas abertas e outros sistemas para 
evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades 
en recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso 
e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 

 Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección 
utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao la-
vado de mans. 

 Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para de-
positar panos e calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de 
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forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras 
deberán contar con bolsa desbotable que se cambie alomenos unha vez ao 
día. 
 

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 

 O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira 
individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou 
imposibilite a práctica. 

 Sempre que sexa posible, os alumnos, durante a práctica deportiva deberán 
manter a distancia de seguridade interpersoal. 

 Evitar lugares concorridos. 

 Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 

 Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso. 

 Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a 
boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou estor-
nudar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans. 

 Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico. 

 Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de fa-
celo, prestar atención ao lavado previo de mans. 
 

Medidas organizativas: 

 Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a activi-
dade. Se isto non fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene 
para o seu uso continuado por parte dos axentes participantes e establece-
ranse os mecanismos de desinfección correspondentes. Cando ese material 
vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un tempo para 
que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que ao inicio 
das sesións non se debe empregar ese material. 

 Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, en-
caixando neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión 
corporal. 

 Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula. 
 

 

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

Ao longo deste curso soamente se contemplan as seguintes situacións para cambiar 
de aula. 

- Para ir a aula de Música 
- Para acceder ao pavillón na área de EF 
- Asistencia a sesións de AL e PT 
- Avaliacións psicopedagóxicas no departamento de Orientación 
- Para ir a aula de Relixión (soamente o alumnado que elixa a opción desta ma-

teria) 
Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, esperará a que o mestre espe-
cialista os recolla na súa aula de referencia e irán en fila respectando a distancia de 
seguridade e seguindo a ruta deseñada para o cambio de grupo indo pola parte de-
reita do corredor sempre. 
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Mentres o especialista vai a buscar o grupo de alumnado deixará o espazo ventilán-
dose aproveitando que está baleiro. 
 

 

 

 

 

 

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

protocolo) 

Durante o vindeiro curso a biblioteca terá que ser empregada como unha aula, polo 
tanto o seu uso como espazo de lectura durante este curso quedará anulado como tal. 
A responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso 
á biblioteca no cal se contemplará o préstamo de libros ou outro material por titorías 
para poder seguir garantindo este servizo nas aulas ordinarias e establecer pequenas 
bibliotecas de aula. 

 

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

do centro) 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do 
seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 
Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda 
vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia. 
No caso do alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acom-
pañe ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 
O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 
Respectaranse as labores de limpeza e desinfección,  polo que aqueles que estean 
sinalizados nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados. 
Todos os aseos terán cartelería sobre o axeitado lavado de mans. 
A limitación de aforo para os aseos será de 4 alumnos/as e para controlalo haberá un 
sistema que indicará se o baño está libre ou non. 
Este sistema consistirá nun panel que consta de 4 fichas pegadas con velcro onde 
cada alumno/a que vaia ao baño deberá pegar a súa propia. Cando haxa 4 fichas pe-
gadas significará que o aforo está completo e que non poden acceder nese momento. 
Este sistema será explicado polas titoras nas aulas para que o alumnado sexa coñe-
cedor do funcionamento do mesmo. 
 

 

 

 

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) 

O recreo levarase a cabo de 12:20h a 12:50 h. 
Se as condicións metereolóxicas o permiten, a zonificación dos espazos no recreo que-
dará distribuída do seguinte xeito: 
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4º Infantil: Porche principal 
5º Infantil: Patio coeducativo e pista anexa 
6º Infantil: Patio coeducativo e pista anexa 
1º, 2º, 3ºA e 3ºB: Pistas exteriores 
4º, 5º e 6º: Pavillón 
Cando chova procederase da seguinte forma: 3ºA e 3ºB baixarán ao pavillón xunto con 
4º, 5º e 6º establecendo unha zona diferenciada para eses dous grupos e 1º e 2º de 
Primaria subirán ao salón de actos. No caso de que a mala condición metereolóxica 
persista, irase alternando por días o acceso ao pavillón e ao salón de actos de forma 
que non sempre os mesmos grupos teñan no salón de actos. Se un día baixan ao pa-
villón 3ºA e 3ºB, ao día seguinte irán para o salón de actos deixando sitio para 1º e 2º 
no pavillón. E así sucesivamente en función das condicións climatolóxicas. 
Todos os espazos de recreo estarán debidamente diferenciados e marcados con cintas 
para evitar a interacción entre grupos. Haberá tamén sinalización que lembre as distan-
cias de seguridade. 
 

 

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 asignación do profesorado encargado da vixilancia e as zonas nas que se ubicará 
quedará conformado do seguinte xeito: 
Recreos: 

- Pavillón: 2 mestres máis o conserxe 
- Patio coeducativo e pista anexa: 2 mestres 
- Porche principal: 2 mestres 
- Pistas exteriores: 2 mestres (cando chova, estes mestres subirán facer a garda 

ao salón de actos) 
O número de profesorado que se precisa para atender os recreos supón establecer 
dous equipos de vixilancia que farán garda en días alternos. 
 

 

 

 

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) 

Recoméndase ao inicio da xornada con accións nas que se traballe ademais da asem-
blea inicial a nivel de centro por aula, a lembranza das normas de hixiene e a concien-
ciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como 
algo lúdico. 
Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode 
supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos 
dispensadores non deben de ser accesibles sen supervisión. 
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Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo, tenderase ao traballo en pe-
queno grupo e de grupos estables. No caso de ter unha mesa longa ou espazosa asig-
naranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados por unha dis-
tancia de entre 1 e 1,5 metros. 
É importante lembrar que a etapa de Educación Infantil é un ciclo no que a idade do 
alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación, á vivenciación, ao inter-
cambio, ao contacto e á liberdade, que xustamente entran en conflito coas medidas de 
seguridade para evitar contaxios. 
Para o xogo en recantos delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual e/ou 
por grupos colaborativos, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do es-
pazo como dos materiais. Eliminaranse xoguetes ou obxectos que non sexan estrita-
mente necesarios. Estes materiais non serán de moitas pezas e será de fácil desinfec-
ción. 

 

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) 

Proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel 
de risco, como poden ser os xogos de precisión, os motóricos-coordinativos... 
Os materiais empregados quedarán nun espazo para poder efectuar a súa hixieniza-
ción. 
Nos recreos reforzarase a vixilancia, procurando evitar o contacto organizando distintas 
zonas. Os elementos de xogo como tobogáns non deberán empregarse xa que provoca 
a xuntanza entre alumnado. 
O patio do CEIP O Cantel permite a dispersión do alumnado e que poidan evitarse as 
aglomeracións. 
MERENDAS: 
Dado que resulta moi difícil que todo o alumnado da etapa de Infantil sexa autónomo 
para levar a cabo as merendas contemplamos que para esta labor se require a axuda 
do profesorado, que neste caso puntual empregará luvas. 
Por norma xeral, as merendas levaranse a cabo dentro das aulas de xeito individual en 
grupos colaborativos, xa que consideramos que é un espazo máis controlado e máis 
seguro. Se calquera mestre na sesión anterior ao recreo, considera oportuno dedicar o 
tempo de merenda ao aire libre, encargarase de tomar todas as precaucións de hixiene 
e prevención co alumnado e de evitar coincidir con outro grupo de alumnado no mesmo 
sitio. 

 

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) 

 

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 lim-
peza asignado. 
Os equipos de traballo e material manipulativo de uso común desinfectaranse adecua-
damente antes de ser empregados por outra persoa. 
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O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización 
da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois 
de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou alumno/a. 
 

 

 

 

 

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 
de máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de se-
guridade. No caso de non poder facer uso da mesma  ou naqueles momentos nos que 
impida o normal desenvolvemento do seu traballo como podan ser as sesións de AL, 
será obrigatorio empregar a mampara protectora que haberá na aula. 
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento 
deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na 
hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e actividade, 
despois de ir ao baño, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, 
dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 
Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e desinfección como 
medida de prevención de risco. 
O Departamento de Orientación colaborará co Equipo Covid na identificación das ne-
cesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alum-
nado así como aos diferentes sistemas de comunicación empregados. 

 

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) 

Este epígrafe quedará pendente ás aportacións do Departamento de Orientación e da 
CCP. 

 

 

Id. 
Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que 

sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 

vending ou cafeteiras) 

O equipo docente asinará o compromiso de responsabilidade individual para a realiza-
ción da auto-enquisa diaria Covid-19 segundo o requirido no Protocolo de Adaptación 
ao Contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2020-2021 e formarase naquelas actividades que dende a Consellería se estimen ne-
cesarias na Covid-19 así como en aqueles aspectos das aulas virtuais que faciliten a 
xestión educativa e pedagóxica no caso de formación semipresencial ou non presencial. 
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Así mesmo adoitará aquelas medidas que se establezan a nivel de centro no presente 
Plan. 
Reunións: 

- Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase 
o salón de actos. 

- As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar no salón de actos e 
tamén na sala de profesorado cando impliquen reunións simultáneas. 

- Para as reunións dos equipos de nivel ou ciclo empregarase unha das aulas 
deste nivel ou ciclo, coas medidas de seguridade reflectidas neste Plan. 

Sala de mestres: 
- A sala de mestres permite a estancia simultánea de 9 persoas, polo que nos 

recreos o profesorado que non estea de garda poderá estar nese espazo. 
- Prestarase especial atención á ventilación da sala. 
- Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a desinfección e 

limpeza dos equipos de traballo con solución desinfectante ou xel hidroalcohó-
lico. 

- Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza 
previa de mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar 
os vasos desbotables. 

 

 

 

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) 

Reunións dos órganos colexiados: 
- Claustros / CCP: Os claustros levaranse a cabo no salón de actos e a CCP farase 

na sala de profesorado. No caso de que a situación o impida, empregarase a 
comunicación telemática usando a plataforma corporativa que ofreza a 
Consellería de Educación. 

- Consello Escolar: levarase a cabo no salón de actos. Igual que no caso anterior, 
e de ser necesario, empregaranse medios telemáticos. 

 

 

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. 
Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan 
as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para 
facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. 
Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no Protocolo das 
Consellerías de Educación e Sanidade. Será obriga do claustro a participación en 
actividades de tipo formativo. 
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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). 

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas neste Plan para a difusión 
de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial as envia-
das polas Consellerías de Educación e Sanidade. 
Do mesmo xeito, facilitarase o acceso á documentación e charlas formativas de inte-
rese. 

 

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—)   

Todo o profesorado do centro que imparta clase en 3º e 4º deberá contar cunha forma-
ción básica que lle permita empregar a aula virtual e o equipo docente de 5º e 6º de 
Primaria deberá ter a competencia dixital requerida para traballar co Proxecto E-Dixgal. 
Neste vindeiro curso todo o claustro debería actualizar a formación relativa á compe-
tencia dixital sobre todo no referido a Moodle e ao funcionamento das aulas virtuais, 
polo menos a nivel usuario. 
A coordinadora TIC xunto coa coordinadora do Proxecto E-Dixgal serán as responsa-
bles do traballo de mantemento da aula virtual, a cal deberá estar preparada para o 
comezo do curso. 
Tal e como se recolle no Protocolo da Consellería de Educación, as aulas virtuais utili-
zaranse co alumnado de 3º de Primaria en adiante e para o alumnado que parcialmente 
estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial 
no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida 
por en funcionamento a consellería. Neste caso no CEIP O Cantel funcionarán coas 
aulas virtuais os cursos de 3º e 4º de Primaria, xa que 5º e 6º traballarán co Proxecto 
de educación dixital E-Dixgal. 
En Educación Infantil, 1º e 2º cursos de Primaria habilitaranse fórmulas de comunica-
ción para manter o contacto coas familias, fornecer contidos educativos e continuar coa 
actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación a distancia. 
O resto de funcións encomendadas como a comunicación coa UAC, co responsable 
Abalar da zona, divulgar accións de formación...formarán tamén parte das tarefas desta 
coordinación. 
Cabe mencionar que no vindeiro curso a aula de 5º de Primaria será a primeira vez que 
se incorpore ao proxecto de educación dixital E-Dixgal, polo tanto debemos contar coa 
xestión da dotación dese equipamento, a asignación dos equipos e a resolución de 
posibles incidencias. 
A coordinadora TIC levará a cabo durante o mes de setembro a creación dos cursos 
dentro da aula virtual e creará os usuarios para todos os alumnos de 3º e 4º e para o 
profesorado asignado a esas aulas, así mesmo facilitará os usuarios e as contrasinais 
de acceso ao alumnado e as titoras. 
Neste caso a coordinación TIC e tamén a coordinación E-Dixgal recaerán nunha soa 
persoa que a maiores ten outras funcións asignadas. 
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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) 

O Equipo Directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade 
posible para que a comunidade educativa poda organizar o inicio de curso. Este docu-
mento recollerá as datas das reunións coas familias e os horarios de entrada e saída 
do primeiro día, que serán flexibilizados para poder ter unha mellor organización e faci-
litar a adquisición de hábitos recollidos neste Plan. 

 

 

 

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) 

A versión 1 deste Plan de Adaptación á situación Covid-19 será publicada na web do 
colexio e comunicada dita publicación ás familias a través de abalarMóbil, así como aos 
membros do claustro e consello escolar. 
Todas as achegas por parte de calquera membro da comunidade educativa, poderán 
facerse chegar a través do correo ceip.ocantel@edu.xunta.gal coa idea de contemplar 
melloras no presente Plan de Adaptación. 
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