
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO
2021-2022

CEIP PAZOS DE REIS

1. Datos do centro

Código  Denominación

36009755 CEIP PAZOS DE REIS

Enderezo C.P.

Rúa A Porteliña nº 7 36715

Localidade Concello Provincia

Pazos de Reis Tui Pontevedra

Teléfono Correo electrónico

886110805 ceip.pazo.reis@edu.xunta.es

Páxina web

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippazosdereis/
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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)

649598572
687062499
617387879

Membro 1 Manuel Ángel Fálquez González Cargo Director

Tarefas asignadas

• Elaboración protocolo COVID.
• Nomear membros do equipo COVID.
• Comunicación coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Coordinación do equipo covid.
• Xestión da adquisición de material de protección necesario.
• Comunicación de casos

Membro 2 Verónica Martín Alaña Cargo Xefa de Estudos

Tarefas asignadas
• Elevar as propostas do equipo docente. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado.
• Difundir a información no equipo educativo e familias. 

Membro 3 Mª Carmen Durán Núñez Cargo Secretaria

Tarefas asignadas
• Elevar as propostas do equipo docente.
• Xestión da adquisición de material de protección necesario.
• Difundir a información no equipo educativo e familias de infantil e primaria

3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde de Tui Teléfono 986601936

Contacto SANTIAGO RICARDO POSSE ARENAS

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

O espazo de illamento COVID está situado no baño do porche traseiro do patio. Está debidamente si-
nalizado, conta con ventilación adecuada e está dotado con material de protección individual: luvas, 
máscaras, solución hidro alcohólica, papeleira de pedal, panos desbotables e termómetro.

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  9

5º Educación Infantil 16

6º Educación Infantil 13

1º Educación Primaria 15

2º Educación Primaria 15

3º Educación Primaria 13

4º Educación Primaria 11

5º Educación Primaria 11

6º Educación Primaria  9

TOTAL 112
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6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  

Titorías de EI e EP 9

Mestras/es especialistas 4

PT 1

AL 1

Orientación 1

TOTAL 16

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

Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grupo

Aula Nº de alumnado asignado 9 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo

Aula Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 6

A secretaria do centro será a encargada de levar un rexistro do material relacionado co Covid, tanto do
que xa se mercou no centro, do que nos vai a dotar a Consellería e do que se vai a mercar nun futuro

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo

Aula Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 6

Etapa Educación Primaria Nivel 1º - 2º Grupo

Aula Nº de alumnado asignado 30 Nº de profesorado asignado 6

Etapa Educación Primaria Nivel 3º - 4º Grupo

Aula Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6

Etapa Educación Primaria Nivel 5º - 6º Grupo

Aula Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6

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)

O alumnado accederá con máscara a aula e, os menores de 6 anos, poderán quitala cando estean
sentados no seu sitio, unha vez finalizada a limpeza de mans, teñan colocadas as súas prendas nos
colgadoiros e o seu material organizado.
A aprendizaxe destas rutinas de hixiene e concienciación de separación de materiais adquirirase nas
primeiras semanas de curso, de xeito lúdico
Cada alumno/a terá unha bolsa de tea co seu nome para gardar unha botella de auga, merenda e a
máscara de reposto.
A distribución de espazos será específica en cada aula. En todos os casos procurarase que a distancia
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de traballo entre o alumnado sexa o máis ampla posible, tendo en conta as súas idade e metodoloxía
de traballo.
Malia que os grupos estables de convivencia poden socializar e xogar entre si sen ter que manter a
distancia interpersoal de forma estrita, formaranse grupos de traballo cooperativo (opcional) 
Para a publicación de información de interese:
Web do centro ceip.pazo.reis@edu.xunta.es
Páxina de Facebook e Instagram https://www.instagram.com/ceippazosdereis/ 
https://www.facebook.com/ceip.pazosdereistui
Para a comunicación directa con colectivos ou individuos concretos (familias, profesorado,
Concello, membros do Consello Escolar, provedores, etc):
Correo electrónico ceip.pazo.reis@edu.xunta.es
Teléfonos do centro: 886110805 – 659665943

Dentro das aulas o contacto directo reducirase ao máximo posible e todo alumnado a partir de 6 anos
deberá portar máscara.
Os grupos de convivencia estable evitarán a interacción con outros grupos do centro educativo.
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. 
Para o xogo en recantos ou obradoiros delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, na
medida  do  posible,  garantindo  a desinfección  posterior  ao  seu  uso,  tanto  do  espazo  e  como dos
materiais. Estes materiais serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que
non sexan estritamente necesarios.
A merenda realizarase de xeito individual (nas aulas ou no patio),  antes dos recreos, garantindo o
distanciamento.

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

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)

Profesorado:
• Teléfonos do centro  886110805 -  659665943  ou persoais  do equipo covid   649598572 –

687062499 – 617387879
• Mensaxe privada por whatsapp
• Conta de correo electrónico do centro: ceip.pazo.reis@edu.xunta.es

Alumnado e familias:
• Teléfonos do centro: 886110805 - 659665943
• Correo do centro: ceip.pazo.reis@edu.xunta.es

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

Existirán dous sistemas paralelos para o control de asistencia do persoal e do alumnado:
O rexistro convencional empregado habitualmente (Xade)
Un rexistro específico para as ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19.
Este tipo de ausencias serán rexistradas dobremente:
en XADE, indicando que se trata de faltas xustificadas segundo indican as instrucións sobre sintomato-
loxía compatible con COVID-19.
Nunha folla de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible con COVID, que cada titor entrega-
rá mensualmente á Xefatura de Estudos.

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

• Informe ao coordinador COVID ou a calquera membro do equipo COVID
A continuación e por orde:

• Comunicación coa familia
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• Chamar ao centro de saúde de referencia de Atención primaria ou ao teléfono de referencia do 
SERGAS

• En caso de urxencia, chamar ao 061
• Referenciarase dito caso na canle establecida para tal efecto.
• Comunicación coa inspección educativa.
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.

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)

En función do número de alumnos e alumnas realizouse a distribución de pupitres nas aulas, da manei-
ra que se reflicte no anexo 12 adxunto.

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)

Cada titoría establecerase na súa aula correspondente, debido á ratio do centro non se farán desdo-
bres.
As especialidades impartiranse na propia aula agás educación física que se impartirá no patio, sempre
que sexa posible, ou no ximnasio cando a climatoloxía non permita o uso do patio; e música, que im -
partirá no ximnasio sempre que sexa posible.
Para impartir a área de Valores Éticos empregarase en EP a biblioteca, respectando estritamente as
medidas de desinfección e limpeza que indica o protocolo.

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) 

Nos espazos de Orientación e AL empregarase unha mampara de separación sempre que sexa nece-
sario traballar co alumno/a sen máscara: alumnos e alumnas de grupos de convivencia estable e/ou
alumnado que precisa realizar traballo de linguaxe.

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

 As titorías coas familias levaranse a cabo de maneira Telemática (opción preferente), a través da plata -
forma Cisco Webex,  ou por teléfono (chamada ou vídeo chamada)
- Presencial: Só naqueles casos nos que a atención telemática non sexa posible ou as circunstancias
esixan un encontro presencial. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na biblioteca, garantido as
medidas de hixiene e desinfección e a distancia social.
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.
Se na reunión é preciso amosar algunha proba escrita, avisarase con anterioridade, para poder facer
copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.
En ambos casos, será obrigatoria a cita previa.

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

Para a publicación de información de interese:
Web do centro ceip.pazo.reis@edu.xunta.es
Páxina de Facebook e Instagram https://www.instagram.com/ceippazosdereis/ 
https://www.facebook.com/ceip.pazosdereistui
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Para a comunicación directa con colectivos ou individuos concretos (familias, profesorado,
Concello, membros do Consello Escolar, provedores, etc):
Teléfonos do centro: 886110805 - 659665943
ou Correo do centro: ceip.pazo.reis@edu.xunta.es

17. Uso da máscara no centro

-Todo o alumnado de EP  empregará obrigatoriamente a máscara tanto nas zonas comúns: entradas, 
saídas, patio, aseos... como dentro da aula.
- O alumnado de Educación Infantil, que conforma grupos estables de convivencia, (ata cumprir os 6 
anos) non está obrigado a empregar máscara na aula nin nos espazos común mais o seu uso será re-
comendado e o profesorado realizará con estes grupos actividades de concienciación e aprendizaxe no
uso e manipulación da mesma, co fin de normalizar o seu uso en toda a comunidade educativa.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Este plan de adaptación ao contexto COVID difundirase por todas as canles de difusión establecidas no
plan de comunicación do centro:
Web do centro ceip.pazo.reis@edu.xunta.es
Páxina de Facebook e Instagram https://www.instagram.com/ceippazosdereis/ 
https://www.facebook.com/ceip.pazosdereistui
Por outra banda, elaborarase un resumo informativo deste plan, que será presentado a todas as fami-
lias nas reunión de inicio de curso programadas a partir do 3 de setembro e antes do comezo das cla-
ses.
Finalmente, solicitarase colaboración á ANPA para a súa colaboración na difusión deste documento a
través das súas canles de comunicación específicas.

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)

Concello e empresa encargada da limpeza. 
Limpeza e desinfección de aulas, sala de profesores,despacho,  biblioteca, ximnasio e espazo multiu -
sos, baños, farase en quendas de mañá e de tarde.

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)

Concello e empresa encargada da limpeza. 
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 dúas veces na xornada

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

Concello e empresa encargada da limpeza. 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

Concello e empresa encargada da limpeza. 
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23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)

Concello e empresa encargada da limpeza. 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica de lixo con bolsa onde se desbotarán 
os elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).
- Os demáis residuos separaranse nos contedores e caixas habilitados para papel, plásticos, orgánico
pilas, etc.
- O espazo COVID contará cunha papeleira con bolsa, tapa e pedal e os seus residuos (panos desbota-
bles, máscaras...) serán tratados de xeito diferenciado polo persoal de limpeza.

Id. Material de protección

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

A secretaria do centro será a encargada de levar un rexistro do material relacionado co Covid, tanto do
que xa se mercou no centro, do que nos vai a dotar a Consellería e do que se vai a mercar nun futuro

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

• Fíxose unha adquisición de material imprescindible a espera da dotación da Consellería e logo 
completarase ao longo do curso adquirindo o necesario. 

•  As máscaras para profesorado e alumnado deberán ser aportadas por cada un, pero faremos 
adquisición de repostos por si alguén a necesita 

•  A secretaría do centro encargarase de xestionar coas empresas cando sexa necesario repoñer
material para as aulas. 

• Ao principio de curso dotárase a cada aula do centro co seguinte material: dispensador de pa-
pel, xel hidro alcohólico, bote desinfectante, luvas, papeleira e xabón.

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

MÁSCARAS:
Todo o persoal e alumnado do centro debe levar as súas propias máscaras. Porén, o centro contará
cunha dotación de máscaras para atender posibles incidencias como roturas, perdas, contaminacións,
etc...
A cada titor/a se lle fará entrega dun paquete de 10 máscaras cirúrxicas que deberá gardar na súa aula
para posibles incidencias.
Cada vez que se esgoten as existencias das mesmas, o titor/a debe solicitar á dirección do centro a re-
posición do paquete de máscaras.
XEL HIDRO ALCOHÓLICO:
Todas as aulas e espazos comúns contarán cun bote de xel hidro alcohólico para a hixiene diaria de
mans.  As  titoras  e  titores e  profesorado  usuario  de aulas específicas deberán  informar  ao equipo
COVID da necesidade da súa reposición. 
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES e DISPENSADORES DE PANOS DESBOTABLES:
Todas as aulas e espazos comúns contarán cun bote de líquido desinfectante de superficies e un dis -
pensador de panos desbotables. As titoras e titores e profesorado usuario de aulas específicas deberán
informar ao equipo COVID da necesidade da súa reposición. 
O equipo COVID en colaboración coa Secretaría do centro levará un rexistro de reposición de material
por aulas e espazos.
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Id. Xestión dos abrochos

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

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compa-
tibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou
en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diag-
nosticada de COVID-19.
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 seguirase o protocolo de actuación previsto 
no plan de continxencia:
1. levarase a un espazo separado de uso individual onde se lle colocará unha máscara cirúrxica (tanto 
ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado)
2. contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado e chamarase ao centro de saúde de Aten-
ción Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións.
3. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa 
do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-
19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo.
Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do cen-
tro e os identificará e se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 
Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena 
no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.
A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 
pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para
ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.
Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Territo-
rial de Sanidade.
A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias 
aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes su-
postos:
A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da totalida-
de do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo.
Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase acordar a 
medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade 
do centro educativo.
A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obrigatoria 
que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días 
no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a con-
sideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.
A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas relativas ao en-
sino a distancia. (véxase Plan de continxencia).
Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de 
reactivación lectiva. 
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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)

A persoa responsable da comunicacións de incidencias ás autoridades sanitaria e educativa é a persoa
que exerce a dirección do centro e, na súa ausencia, calquera outro membro do equipo directivo.

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

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

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulnera-
bles para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o 
permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de 
Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á 
infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección
necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 
riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2

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
—)

O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria entrará pola cancela próxima á biblioteca ás 09:00 horas
e agardarán no patio diante da aula de 6º. No caso de chuvia entrarán nas correspondentes aulas. A
saída efectuarase polo mesmo portal ás 14:00 horas.
O alumnado de 3º e 4º entrará pola cancela diante das aulas de Educación Infantil e accederá ás aulas
polas escaleiras exteriores, ás 09:15 horas. A saída efectuarase polo mesmo acceso ás 14:15 horas.
O alumnado de 1º e 2º entrará pola cancela próxima á biblioteca ás 09:15 horas. A saída efectuarase
polo mesmo portal ás 14:15 horas.
O alumnado de 4º de Educación Infantil (unha vez rematado o período de adaptación)e o de 5º de ed.
Infantil entrará polo portal de acceso ao patio, ás 09:15 horas . Entrarán nas aulas a través do almacén
e da galería.  A saída efectuarase polo mesmo portal ás 14:15 horas.
O alumnado  de 5º de infantil, entrará pola cancela diante das aulas de Infantil, ás 09:15 horas. A saída
efectuarase polo mesmo portal ás 14:15 horas 
O profesorado e alumnado de transporte accederán ao Centro pola entrada principal. O profesorado de
garda situarase no lugar correspondente.
Ver plano adxunto.

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—)

Ver plano adxunto
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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 preceptivo colocar cartaces informativos nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos co-
múns.
- Para esta función reservaranse os espazos máis visibles, tendo prioridade sobre outro tipo
de cartaces informativos ou decorativos.
- A información será relacionada coa sintomatoloxía covid e coas medidas básicas de autoprotección e 
hixiene.
- Nos aseos colocaranse cartelería recordando o lavado de mans e o xeito correcto de realizalo.
- Todos os puntos nos que se atope o xel hidro alcohólico tamén estarán sinalizados.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

O alumnado transportado accederá ao Centro pola porta principal e de aí irán ás súas aulas correspon-
dentes polos accesos a través do patio. Na saída permanecerán no patio ata a hora do autobús, sem-
pre que a climatoloxía o permita. Se chove permanecerán no ximnasio. Sempre mantendo a normas de
distanciamento, hixiene e desinfección establecidas.

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

Empregaremos 3 profesores/as, un en cada portal, para que a entrada e saída se faga de forma orde-
nada e respectando as normas establecidas no centro. Nos recreos haberá 3 profesores de garda no 
horario de recreo de educación primaria e 2 no de educación infantil, en horarios diferentes. Ademais 3 
días á semana haberá un profesor de garda na biblioteca. Faremos un cadro de vixilancia para distri-
buír ao profesorado e cubrir as posibles baixas de persoal. 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

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

A ANPA non considera oportuno manter a aula matinal.

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 ANPA non considera oportuno a realización de Actividades extraescolares.

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

ANPA:
As xuntanzas da directiva da ANPA, dado que se trata de poucas persoas, poderán realizarse de xeito
presencial. 
As asembleas de socios da ANPA A Porteliña, realizaranse preferentemente de xeito telemático. No
caso de ser necesario realizar unha asemblea presencial, esta tería lugar no espazo multiusos ( ou nas
instalacións culturais da Macoca), garantindo a distancia social de 1,5 m e previa solicitude na dirección
do centro, para realizar as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes.
CONSELLO ESCOLAR:
As reunións do Consello Escolar serán prioritariamente telemáticas,  empregando a plataforma para
vídeo conferencias Cisco Webex, que oferte a Consellaría de Educación.
De producirse unha mellora na situación epidemiolóxica estudaríase a realización de reunións presen-
ciais do CE no ximnasio do centro e gardando a normas de distanciamento, hixiene e desinfección es-
tablecidas neste documento e no Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de en-
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sino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

O horario de atención a pais establecido é os martes de 17;45 a 18:45 horas, agás o segundo martes
de cada mes, que haberá reunións de equipos.
As titorías coas familias levaranse a cabo de maneira Telemática (opción preferente), a través da plata-
forma Cisco Webex,  ou por teléfono (chamada ou vídeo chamada)
- Presencial: Só naqueles casos nos que a atención telemática non sexa posible ou as circunstancias
esixan un encontro presencial. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na biblioteca, garantido as
medidas de hixiene e desinfección e a distancia social.
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.
Se na reunión é preciso amosar algunha proba escrita, avisarase con anterioridade, para poder facer
copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.
En ambos casos, será obrigatoria a cita previa.
Reunións informativas de inicio de curso:
Dada a importancia dos temas a tratar, as reunións informativas de inicio de curso realizaranse de 
xeito presencial, antes do comezo das clases e no patio do centro, (se chove faranse no ximnasio) gar-
dando as medidas de distancia, hixiene e desinfección establecidas.
Estas reunións estarán programadas a partir do 3 de setembro e antes do comezo das clases.

40. Normas para a realización de eventos

Os eventos e celebracións que terán lugar no centro educativo realizaranse sempre coas oportunas 
medidas hixiénico sanitarias para previr no máximo posible o risco de contaxio por Covid-19.Deben 
manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade previstas nos pro-
tocolos con carácter xeral.
Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.

• Cumprir de xeito rigoroso coas labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da cele-
bración do evento.
• Empregar de medios telemáticos sempre que sexa posible.
• Respectar as limitacións de aforo e as normas de hixiene, distancia e ventilación naqueles actos cultu-
rais que se desenvolvan no centro escolar.
• Limitar as saídas didácticas, que poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momen-
to de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos, salas e transporte. Aconséllase que se reali -
cen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo estas circunstancias una boa oportunidade para
coñecer e por en valor os recursos e o patrimonio cultural e natural do noso concello.

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 transporte escolar non entra no centro educativo.
O alumnado transportado accederá ao Centro pola porta principal e de aí irán ás súas aulas correspon-
dentes polos accesos a través do patio. Na saída permanecerán no patio ata a hora do autobús, sem-
pre que a climatoloxía o permita. Se chove permanecerán no ximnasio. Sempre mantendo a normas de
distanciamento, hixiene e desinfección establecidas.
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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)

A ANPA non considera oportuno manter o servizo de comedor.

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)

A ANPA non considera oportuno manter o servizo de comedor.

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

A ANPA non considera oportuno manter o servizo de comedor.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

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

As especialidades impartiranse na propia aula agás educación física que se impartirá no patio, sempre
que sexa posible, ou no ximnasio cando a climatoloxía non permita o uso do patio.
Para impartir a área de Valores Éticos  e atención educativa empregarase a biblioteca, respectando es-
tritamente as medidas de desinfección e limpeza que indica o protocolo.

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

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exteri -
or, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibili-
te a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por va-
rios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene
de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara no ximnasio.
Recoméndanse as seguintes medidas organizativas durante as sesión:
• Procurar realizar a actividade física no exterior, sempre que o tempo o permita.
• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non fose
posible, garantir a presenza de elementos de hixiene e desinfección para o seu uso continuado por par -
te dos participantes.
• 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 em-
pregar ese material.
• Aconséllanse actividades de execución individual.
• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula.
• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de máscara.

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

Cando un grupo deba cambiar de aula, farao en ringleira de un, respectando a distancia de seguridade 
de 1,5 m.
Para desprazarse ao ximnasio, así como para acudir á biblioteca para a materia de Valores Éticos, o 
alumnado esperará na súa aula de referencia a que o profesorado os vaia buscar, para garantir que os 
espazos de destino están baleiros e ventilados.

Páxina 13 de 19 

CEIP   
PAZOS  DE REIS 



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

Para evitar a convivencia entre alumnado de diferentes grupos, niveis e etapas, a biblioteca escolar dei-
xará de ser empregada como espazo de lecer durante os recreos. 
A biblioteca poderá ser empregada en horas de clase, como espazo de traballo, lectura e procura de in -
formación por todos os grupos de alumnado que o soliciten, acompañados dos seus profesores e profe-
soras e preferiblemente establecendo un horario de uso semanal que permita a súa organización.
Iniciarase o préstamo de libros ás aulas e cada alumno/a contará cun libro da biblioteca na súa caixa in-
dividual de material (semanalmente, deixando a fin de semana como tempo de corentena)
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual.
As biblioteca contará coa dotación hixiénica sanitaria de todas as aulas do centro e o alumnado deberá
realizar a hixiene de mans antes e despois de cada sesión de traballo na mesma.

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

Todos os aseos contarán con xabón de mans e panos desbotables así como con cartaces informativos 
sobre o correcto lavado de mans.
O alumnado de infantil usará os aseos que se atopan dentro das súas aulas. O de 2º de primaria tamén
irán ao baño que está dentro da clase.
O alumnado de 1º irá ao baño que se atopa ao lado da aula.
O alumnado de 3º e 4º irán ao baño da súa zona.
O alumnado de 6º usará o baño que se atopa baixo as escaleiras.
O alumnado de 5º usará os baños do seu módulo prefabricado. 
Nos recreos cada alumno que o precise usará o baño que lle corresponde por aula.
O profesorado usará o baño do porche traseiro do patio (tamén usado como espazo de illamento).

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)

Ver cadro adxunto

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)

Nos recreos haberá 3 profesores de garda no horario de recreo de educación primaria e 3 no de educa-
ción infantil, en horarios diferentes. Ademais 3 días á semana haberá un profesor de garda na bibliote-
ca.

Páxina 14 de 19 

CEIP   
PAZOS  DE REIS 



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

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

A pesar de que en infantil formáranse grupos de convivencia, estableceremos unha serie de pautas e
variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na medida do posible, o risco de
contaxio e propagación Este é un ciclo no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á
experimentación, vivenciación, ao intercambio, contacto e a liberdade,... que xustamente entran en con-
flito coas medidas de seguridade para evitar contaxios Non renunciar a esas características, ao mesmo
tempo que intentar minimizar os riscos é algo complexo e que intentaremos facer. 

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)

Cada alumno/a terá a súa bolsa de merenda individual e non se poderá compartir. Traerase a merenda
preparada para o seu consumo. 
Antes e despois da merenda realizarase a hixiene de mans, mesas e ventilar a aula.

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)

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)

Neste apartado remitímonos ao que se estable no punto 24 (normas específicas para o alumnado con
NEE) do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de
Galicia para o curso 2021-22) e concretamos da seguinte maneira: 

• O profesorado irá a buscar e levar ao alumnado a súa aula de referencia, deixando as ventás e
porta da aula abertas

• Empregarase máscaras tanto dentro como fora da aula. No caso de Audición e Linguaxe em-
pregaranse pantallas e/ou mamparas de protección; sobre todo cando o alumnado non poida
facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de seguridade.

No momento actual o centro non conta con alumnado que careza de autonomía.

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades
de protección e hixiene que este alumnado precise para a súa atención.
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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)

Apartado que se elaborará (equipo COVID co departamento de Orientación) no momento que teñamos
escolarizado un alumno/a cunhas características determinadas e en función das mesmas, tomaremos
as medidas oportunas e iremos facendo un seguimento da súa adaptación e iranse facendo as modifi -
cacións que se crean convenientes.

Id. Previsións específicas para o profesorado

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

Reunións de profesorado:
- As reunións de Claustro e CCP realizaranse no ximnasio, por contar coas dimensións axeitadas para 
manter unha distancia social axeitada.
- As reunións dos diferentes equipos docentes de menor tamaño terán lugar na biblioteca e/ou na sala 
de profesores sempre que se manteña a distancias social axeitada.
Nos recreos usarase o ximnasio para que se reúna o profesorado. A sala de profesorado (dada as di-
mensións só se usará nas horas de garda)

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)

Claustro:
As reunións de claustro realizaranse de xeito presencial no ximnasio tal e como se expón no punto an -
terior. No caso de que a situación epidemiolóxica o impida, realizaranse de xeito telemático a través da
plataforma Cisco Webex. A asistencia aos claustros telemáticos será obrigatoria,  ao igual que aos
claustros presenciais.
Consello escolar:
Tal e como recomenda o Protocolo , as reunións de Consello Escolar realizaranse de xeito telemático a
través da plataforma Cisco Webex. De ser precisa unha reunión presencial realizarase no ximnasio,
coas medidas de distanciamento social e desinfección precisas.

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)A secretaria do centro será a
encargada de levar un rexistro do material relacionado co Covid, tanto do que xa se mercou no centro, do que nos vai a
dotar a Consellería e do que se vai a mercar nun futuro

Ao  longo  de  todo  o  ano  traballaremos  este  aspecto  de  forma  transversal  e  os  distintos  equipos
planificaran actividades de concienciación neste aspecto. 
No Centro traballaremos a educación responsable, para potenciar a educación emocional, Social e
Creativa.
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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).

Publicarase na páxina web do centro no apartado específico: novidades COVID 
Páxina de Facebook e Instagram https://www.instagram.com/ceippazosdereis/ 
https://www.facebook.com/ceip.pazosdereistui
O enlace da información enviarase ás familias por medio dos grupos de whatsapp.
Tamén se enviará dito enlace aos membros da ANPA para que o difundan entre as familias. 

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

O profesorado membro do equipo TIC, en coordinación co equipo COVID, será o encargado da xestión
e dinamización das aulas virtuais así como da comunicación coas persoas asesoras Edixgal e UAC.
Este equipo TIC coordinará tamén a organización dun programa de formación de profesorado en TIC
(PFPP) en colaboración co CFR.

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  presentado ás familias nas reunións iniciais
de principio de curso. 
A convocatoria a esas reunións de inicio de curso realizarase a través dos grupos de whatsapp e será
publicada na web do centro e redes sociais.
Este documento recollerá toda a información sobre normas básicas de protección, instrucións no caso
de aparición de sintomatoloxía compatible con COVID, horarios de entrada e saída, atención a pais e ti -
torías, normas de funcionamento, hixiene e saúde así como as canles de comunicación con profesora-
do, equipo COVID e equipo directivo.
Para o alumnado de 4º de Infantil, este plan de acollida incluirá a organización do período de adapta-
ción.

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)

Publicarase na páxina web do centro ceip.pazo.reis@edu.xunta.es
Páxina de Facebook e Instagram https://www.instagram.com/ceippazosdereis/ 
https://www.facebook.com/ceip.pazosdereistui
O enlace da información enviarase ás familias por medio dos grupos de whatsapp.
Tamén se enviará dito enlace aos membros da ANPA para que o difundan entre as familias. 
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A N E X O  P U N T O S  3 1  e  3 2 .  P L A N O  D O  C E N T R O .  E N T R A D A S  E
S A Í D A S  E  P A T I O S   C U R S O  2 0 2 1 - 2 0 2 2
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