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 O profesorado do DO e o persoal auxiliar técnico educativo utilizará a máscara

sempre.

 Nas aulas de apoio e DO haberá a seguinte dotación:

- Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.

- Dispensador de papel individual.

- Toalliñas limpadoras

- Spray de alcohol 70 %

- Papeira con bolsa protexida con tapa e accionada con pedal.

- Mampara de separación.

 Procurarase a menor rotación do profesorado de apoio do DO nos distintos grupos,

intentando que en cada grupo interaccione unha das especialista de PT e das de

AL na medida do posible, para reducir os contactos.

 Cada unha das aulas de apoio será utilizada polas especialistas de PT e de AL que

compartan grupos de alumnado.

 Cada docente que comparta aula terá unha zona limpa de traballo na dependencia,

de  forma  que  sexa  a  única  persoa  que  acceda  a  ela.  Se  é  preciso  usaranse

mamparas.  A zona  de  traballo  do  DO será  de  uso  exclusivo  do  orientador  do

centro, así como o seu teléfono. Cando sexa preciso facer unha chamada por outra

persoa ou en común utilizarase o sistema de mans libres.

 Procurarase manter a distancia de seguridade co alumando en todo momento.

 Procurar  eliminar  o  mobiliario  que  non  aporte,  coa  finalidade  de  diminuír  a

superficie útil da aula.

 Manterase unha correcta ventilación de cada aula, preferiblemente natural, sobre

todo cando o espazo sexa compartido por varias persoas. Se é posible estarán

abertas  portas  e  ventás;  cando  non  sexa  posible,  ventilarase  ao  comezo  da

xornada 10 minutos e entre sesións 5 minutos.



 Seguindo  o  PXAD  e  tendo  en  conta  as  medidas  recollidas  no  Protocolo  de

seguridade de adaptación á COVID 19, o profesorado de PT realizará de forma

xeral as súas intervencións nas aulas ordinarias de referencia; de ser preciso facer

algunha  intervención  na  aula  de  apoio  con  varios  alumnos/as,  só  se  fará  con

alumnado do mesmo grupo.

 As especialistas  de  AL realizará  as  intervencións  individualizadas  precisas  nas

aulas  de  apoio.  Cando  sexa  con  máis  dun  alumno/a,  estes  serán  sempre  da

mesma aula ordinaria, un máximo de dous.

Neste caso, o profesorado recollerá ao alumando na súa clase, acompañarao á

aula de apoio e, ao finalizar a clase, tamén o acompañará a súa aula, por motivos

de seguridade.

 O profesorado e o alumnado fará a hixiene de mans tanto ao entrar como ao saír

das clases de apoio. O alumnado, sobre todo o de menor idade, lavará as mans

con auga e xabón, para evitar que inxira o xel hidroalcohólico, se se considera

preciso.

 Ao saír dunha sesión de traballo ou reunión:

- Desinfectaranse  as  superficies/mediante  o  uso  de  limpador  desinfectante

multiusos de pistola/ toalliñas e papel desbotable. 

- Igualmente,  se  se  utilizan  teclados,  ratos  ou  pantallas  de  ordenador,

desinfectaranse despois do seu uso.

- Os  materiais  empregados  na  limpeza  desbotaranse  de  forma  segura,

procedendo posteriormente á desinfección de mans.

- Ventilarase a aula durante 10-15 minutos.

 O alumnado levará o seu propio material de escritura, cando se xa preciso, tanto ás

aulas de  apoio como ao DO cando se realicen valoracións. Non se permitirá que

se  comparte  ou  preste  material.  Só  levará  o  material  estritamente  necesario,

deixando mochila, libros ou o o resto de material non prescindible. Cando tivese

que utilizar algún material das aulas ou do DO, desinfectarase antes de entregalo e

despois do seu uso.

 Para facilitar as valoracións no DO e as intervencións do profesorado de AL, nos

casos en que sexa estrictamente necesario (traballo fonoarticulador,  valoracións

linguaxe ...):

- Procurarase a máxima ventilación da aula.

- O profesorado terá unha máscara transparente que permita a visión da boca

e o alumnado, dependendo da tolerancia, unha pantalla facial, debendo tela



posta en todo momento. Ao final de cada sesión deberan desinfectarse as

pantallas utilizadas. Para garantir  unha maior seguridade, pode instalarse

unha pantalla de seguridade entre as persoas.

- Cando non se estean realizando as actividades indicadas,  profesorado e

alumnado, sempre que sexa posible, deberán ter posta sempre a máscara.

- Deberase adestrar o procedemento para poñer e sacar a máscara de forma

segura,  pois  é  unha  situación  de  risco.  Se  por  idade  ou  polo  tipo  de

alumnado,  se  observa  que  esta  situación  supón  un  risco  maior  que  a

situación  que  se  intenta  remediar,  é  recomendable  non  utilizar  este

procedemento.

 O alumnado non tocará material impreso de uso colectivo. 

 No caso de que algún material sexa compartido por varios alumnos/as, situación

que  se  procurará  evitar,  realizarase  un  rexistro  de  dito  alumnado  para  poder

realizar un rastreo no caso dun posible contaxio.

 Se  se  realizan  actividades  de  lectura  en  libros  en  formato  papel,  deberanse

planificar e programar, para que unha vez utilizados (sempre de forma individual)

pasen un período de corentena entre uso e uso.

 Cando se traballe en fichas formato papel, unha vez rematadas gardaranse nun

sobre individual, debendo pasar un período de corentena de ao menos 4 horas.

 O material manipulativo de uso común (xogos/láminas plastificadas) desinfectarase

con xel hidroalcohólico/toalliñas despois de cada uso e  antes de ser utilizado por

alumno/a. Procurarase que cada alumno/a teña o seu material individualizado.

O proceso de desinfección dependerá do tipo de obxecto (poroso ou non), tipo de

material do que está feito... podendo facerse mediante varios procedementos:

- Limpeza directa con auga e xabón.

- Limpeza con solución hixienizante de auga e lexivia.

- Uso de sprays de alcohol de 70º/toalliñas-

 Seguiranse as pautas e o protocolo fixado en cada aula nas intervencións nas

aulas  ordinarias.  Neste  caso  ao  non  existir  nas  “aulas  burbulla”  distancia  de

seguridade deberanse extremar  as  medidas  de seguridade  mediante  o  uso de

equipos de protección individual como:

- Bata (debería ser lavada diariamente por riba dos 60º)

- Máscara (recoméndase a FFP2 sen válvula preferentemente)

- Pantalla facial /gafas de protección/ máscara transparente.

- Guantes  (neste  caso  débense  seguir  mantendo  as  medidas  de  hixiene



correspondentes)

           Este mesmo equipo pode utilizarse nas sesións nas aulas de apoio.

 Procurase realizar as titorías e as comunicacións coas familias a través do teléfono

ou de videochamadas.

De ser preciso realizalas de forma presencial,  faranse utilizando as máscaras e

mantendo unha distancia de 1,5 metros. Neste caso non se citará ás familias en

períodos que coincidan coas entradas, saídas, recreos ou intercambios de clase.

 As reunións do DO realizaranse seguindo as medidas recollidas no Protocolo de

seguridade  de  adaptación  á  COVID  19  e  nas  NOF do  centro  (uso  máscaras,

separación 1,5 metros ou videochamadas). Fixarase o aforo máximo que permita o

respecto das medidas de seguridade. Existirán marcas nas mesas que sinalen os

lugares que poidan ser usados.

 Nas portas do DO e das aulas de apoio poñerase información visual indicando o

aforo máximo e as normas de hixiene da dependencia utilizando distintos sistemas

de comunicación.

 Dixitalizaranse o maior número de documentos posible, para evitar a xeración de

documentos en formato papel.

No caso de recepción de documentación en formato papel no DO establecerase un

sistema de corentena durante ao menos de dous días.

 Os bolsos, maletíns ou mochilas colgaranse  en perchas evitando deixalos no chan

ou sobre outras superficies susceptibles de estar infectadas.

 Rematado o horario escolar, todas as mesas quedarán libres de papeis e materiais

para  proceder  a  unha  correcta  desinfección;  extremarase  a  limpeza  naquelas

zonas que estivesen en máis contacto coas persoas.

 As charlas que se propoñan dentro da Escola de Nais e Pais serán telemáticas, a

non  ser  que  poidan  realizarse  no  centro  mantendo  as  medidas  de  seguridade

recollidas no protocolo do centro.

 As comunicacións colectivas do DO trasladaranse ao equipo directivo para a súa

publicación na páxina web do centro, ao tempo que se fará igualmente no blog do

departamento.

 Co alumnado que non ten autonomía suficiente, organizarase o acompañamento

deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como

na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de

actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e

naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da



súa autonomía.

 O alumnado con NEE de EP que non controla esfínteres utilizará o baño para

persoas con discapacidade da planta baixa. Nos baños estará todo o material que

se precise para o aseo e cambio do alumnado.

Extremaranse  as  medidas  de  hixiene  persoais  no  aseo  do  alumnado:  uso  de

máscara, luvas, limpeza de manas antes e despois do aseo (tanto do alumando

como  da  ATE),  depósito  dos  cueiros  en  papeleiras  con  tapa  e  pedal,  limpeza

frecuente dos aseos.

Intensificarase a limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco.

 Coordinaranse as medidas a seguir co alumnado en escolarización combinada cos

CEE nos que están escolarizados para adaptar as mesmas co fin de facilitar a súa

comprensión.

 Trasladaranse as medidas tomadas a nivel  de centro e aula utilizando distintos

sistemas de comunicación (lectura fácil, imaxes/pictogramas, LSE).

MEDIDAS ADICIONAIS PARA ANEE QUE NON USA MÁSCARA

Seguindo o protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 no ACNEE para o

ámbito educativo elaborado polas Consellerías de Educación e Sanidade (16/09/2020)

proponse para o ACNEE que non tolera a máscara as seguintes medidas adicionais:

 Seguiranse todas as medidas indicadas no protocolo xeral do centro e o específico

para o DO sinaladas anteriormente.

 Manterase un cumprimento estrito da distancia de seguridade.

 Nos casos en que non é posible manter esa distancia de seguridade (aseo, apoios

autonomía persoal, atención específica AL/PT), extremaranse as precaucións de

hixiene de mans, utilización de máscara cirúrxica ou textil co marcado UNE 0065,

coa recomendación de utilización de pantalla.

 Cando non sexa posible manter unha distancia de 1,5 metros nas interaccións cos

iguais, utilizaranse mamparas de separación entre os escritorios.

 O ACNEE formará parte do grupo de convivencia estable coa aula á que pertence.

 Poderá  crearse,  e  en  coordinación  coas  familias,  unha  Unidade  de  Educación

Especial en Centros Ordinarios. Facilitarase que este alumnado comparta espazos

de uso común e outras asignaturas específicas para facilitar a súa inclusión.

 Elaborarase un documento de adaptación específico de medidas de seguridade, en

colaboración  coa familia  e  co pediatra  de  referencia  do  alumno/a,  que formará

parte  do  Plan  de  Atención  individualizado  previsto  no  Protocolo  de  Atención



Educativa  de  Urxencias  Sanitarias  e  Enfermidade  Crónica.  Nese  documento

constará cando menos:  a tolerancia/pertinencia ou non do uso de máscara,  os

síntomas particulares  que  poden  corresponder  ao  alumno/a  en  función  da  súa

condición ou patoloxías previas con especial indicación dos sinais de alerta que

correspondan no caso de que o alumno/a non poida comunicar ou discernir con

claridade os síntomas previstos no cuestionario de autoavaliación Covid-19.

 O ACNEES terá prioridade nas entradas e saídas do centro e será acompañado

por persoal do centro cando sexa necesario.

 Nas sesións de AL farase uso de máscaras transparentes,  hixiene de mans e

ventilación do espazo duns 10-15 minutos tras cada sesión.

 Ante unha persoa que desenvolva síntomas compatibles con Covid-19 no centro

educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado. No

caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o uso de máscara

por  xustificación médica ou é menor de 6 anos e  non usa máscara,  a  persoa

acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla

facial  e  unha bata desbotable;  de non existir  máscaras KN95, poderase utilizar

máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade de utilización de pantalla. De coincidir

no  tempo  máis  dun  caso  con  sintomatoloxía  coa  Covid,  os  restantes  casos

agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo nun

lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada.

A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos EPI e no seu

refugallo. O centro disporá dun stock deste material de protección.


