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1. Datos do centro 

 

Código Denominación 

15014829 CEIP PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA 

 
 Enderezo C.P. 

R/ Miguel Pereiro Tacón s/n                                                       15168 

Localidade  Concello Provincia 

Mondego  Sada A Coruña 

Teléfono  Correo electrónico 

881960090  ceip.barrie.maza.sada@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippedrobarriedelamaza/ 
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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) 

881960090 
630575135 

Membro 1  ODILO AIRAS LÓPEZ ( director) Cargo  Coordinador 

Tarefas asignadas 
 Informar e coordinar coas distintas entidades as medidas necesarias para o cumprimento do 

plan. 

Membro 2 ALBERTO HERRERAS VALBUENA Cargo Membro equipo 

Tarefas asignadas 
 Coordinar e revisar as medidas do plan 

 Responsable do inventario, contabilización e distribución de material  hixiénico e sanitario                                 

e certificar os consumos e gastos producidos. 

Membro 3 EMILIA MARTÍNEZ LÓPEZ Cargo Membro equipo 

Tarefas asignadas  Coordinar e revisar as medidas do plan 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro  Centro de saúde de Sada Teléfono 981621893 

Contacto Por determinar 

 

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

Empregarase a aula de enfermería que contará con solución hidroalcólica, panos desbotables e 

papeleira de pedal. 

 

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

EDUCACIÓN INFANTIL 3 ANOS 50 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS      42 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 ANOS 58 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 52 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 70 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 69 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 69 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 64 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 73 

 

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

TOTAL PERSOAL DOCENTE     43       

TOTAL PERSOAL NON DOCENTE       4 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia 
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Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 
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Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 5 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

 

As profesoras de AL, PT e coidadoras non están computadas. 

 

 

Id 
 

Medidas xerais de protección individual 
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Medidas xerais de protección: hixiene, desinfección, ventilación e distancia: 
 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

 O uso da mascara será obrigatorio a partir dos 6 anos. 

 Será obriga do alumnado levar unha 2ª mascara de recambio, así como un estoxo para 

gardala. A imposibilidade do seu uso deberá ser acreditado polo pediatra. 

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo 

menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, 

no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O 

lavado realizarase 3 veces ao longo da xornada: entrada, saída do centro, antes e despois 

do recreo, antes e despois do comedor e sempre despois de ir ao aseo. 

 Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e 

visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto 

cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo 

seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a realización unha vez sentados 

na aula. 

 Hixiene de man cada vez que se use material compratido. 

 Habilitar dispensadores de solución alcohólica na entrada e en espazos comúns. 

 Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de 

mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no 

comedor, cada vez que van o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será 

necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans. 

 Importancia de ventilación dos espacios. 

 Dotación de porta-panos desbotables para todas as aulas. 

 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene 

respiratoria: 

- Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 

papeleira, ou ben facelo coa flexura do cóbado e sempre alonxandose do resto das 

persoas. 

- Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos e/ou obxectos con posibilidade de estar 

contaminados, así como antes e despois de comer ou usar aseos). 

- Manter a distancia física recomendada. Obrigación sempre da utilización de máscara 

de protección. Informarase do correcto uso da mesma e do xeito de poñela e sacala. 
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 Gardarase a distancia de seguridade de seguridade de 1,5 m. co demais persoal e 

alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, así 

como nos tempos de Descanso. 

 Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e 

desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do 

curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección 

xeral do centro e do mobiliario. 

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. 

Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado para o material de 

cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros. 

 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material 

de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, 

desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa. As 

ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 

profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

 Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos 

informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. Cando 

exista na portaría ou na administración do centro un espazo no que se distribúan 

formularios ou se entregue documentación que deba ser escrita facilitarase o material de 

escritura que deberá ser desinfectado polo usuario. Para estes efectos existirá ao carón 

un dispensador de xel. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático a 

disposición do público xeral, cada usuario deberá desinfectalo antes do seu uso. 

 O uso das luvas limitarase ao personal de limpeza. 

 Considerase conducta leve contraria a convivencia a suposto de incumprimento do uso da 

mascara e das instruccións do profesorado en aplicación do presente protocolo. 
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8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

 
 

Os Grupos de Convivencia Estable son grupos de aula, con número de alumnado non superior a 

25 que, xunto co/a seu /súa titor/a, poden interactuar e xogar sen manter sempre a distancia 

interpersoal de forma estrita. 

Malia considerar neste centro a todos os grupos de infantil e primaria como Grupos de 

Convivencia Estable, tratarase de manter na maior medida as medidas de separación, hixiene e 

seguridade. 

Para a organización do alumnado nas aulas mantéñense os grupos de convivencia estable ( sen 

necesidade de aplicar limitación de distancia) para o alumnado de Primaria e Infantil. 

 

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, o alumnado gardará o seu 

material, rotulado co seu nome para diferencialo e evitar o contacto co resto dos 

compañeiros. Non se poderá usar material compartido  sen a previa desinfección do mesmo. O 

xiz do encerado deberá ser desinfectado ou de uso individual. Nas perchas, o material ou roupa 

colocarase do xeito mais individualizado possible. 

Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto social 

e permitir que lave as mans se non o fixo previamente. No final da clase, en caso de que a 

aula sexa ocupada por outro grupo, dedicaranse uns minutos á desinfección da mesa e da 

cadeira coa dotación existente na aula (panos desbotables e solución desinfectante). 

 

Evitarase o desprazamento do alumnado na aula, aínda que si se permitirá o movemento 

necesario ao alumnado que o precise. 

Todo Infantil e Primaria organizarase en grupos de convivencia estable. 
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9. Canle de comunicación 

 

A canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

compatible, as ausencias do persoal e a comunicación das familias será o correo electrónico e o 

teléfono do centro. 

 

10. Rexistro de ausencias 

 
Tan pronto se teña coñecemento dunha ausencia relacionada coa sintomatoloxía compatible coa 

COVID, levarase a cabo o protocolo establecido e rexistrarase por escrito: 

- Comunicación da incidencia ao coordinador do Equipo COVID 

- Información ao Centro sanitario de referencia e á Xefatura Territorial de Sanidade. 

- Rexistro da información descrita e toma de medidas. 

 

11. Comunicación de incidencias 

 
Como consecuencia da aplicación do Protocolo, a comunicación de incidencias realizarase a través 

da canle informática específica que habilite a Consellería e , de non ser viable, levarase a cabo a 

través do correo electrónico corporativo do centro. 

O coordinador Covid 19, unha vez informado seguirá o seguinte protocol de tratarse de alumnado: 

Aillamento do alumnado no espazo específico. 

Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

Carga de datos na aplicación que a Consellería de educación habilitará: Educovid 
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12. Situación de pupitres 

 
 

 

A situación a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula. 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

 

O tamaño das aulas non permite gardar as distancias mínimas de 1,5 metros. 

En grupos de convivencia estable non se aplicarán criterios de eliminación de distancia. 

 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. 

 

As aulas de PT, AL, Relixión, así coma os espazos destinados a EF e Departamentos de 

Orientación serán os mesmos que se viñan empregando, xa que permiten que se manteñan as 

distancias de seguridade, incluso con grupos de alumnado procedente de diferentes grupos de 

convivencia. 

 

15. Titorías coas familias 

 

Preferentemente, as titorías realizaranse a distancia. Para as titorías coas familias que se realicen 

de maneira presencial, previa cita manteranse as medidas de distancia, hixiene e desinfección 

establecidas para todos os espazos e terán lugar fóra do horario lectivo. 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

 
 

- O plan de comunicación do Ceip Pedro Barrié de la Maza xa establece claramente as canles de 

información e comunicación coa comunidade educativa. Reforzaranse as vías de comunicación 

dixitais, polo que a web do colexio pasará a ser o portal onde se colgue toda a información de 

relevancia a nivel xeral. 

- Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil, é moi importante que todas as familias 

descarguen a aplicación para reducir as comucacións alleas a esta canle. 

- Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o 

correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 

- A información cos provedores e persoal do concello xa se adoita realizar por mail ou teléfono, polo 

que seguiremos a empregar estas vías. 

 

17. Uso da máscara no centro 

 

O alumnado de primaria e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar 

máscaras dentro e fóra das aulas, nos espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, ...), nas 

entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas do comedor escolar e na  
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 
 

O plan difundirase a través da web a toda a Comunidade educativa. 

A través do correo electrónico transmitirase ao profesorado, ao mesmo tempo que o resto de 

información de comezo de curso. 

 
 

 
 

As indicacións que comprende o protocolo de limpeza, tal e como  constan nas instrucións 

proporcionadas para a reinicio da actividade de maneira segura, son as seguintes: 

 Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en 

función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 veces ao 

día. 

 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e 

outros elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas e 

outros dos aseos. 

 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo realizará unha limpeza de superficies de 

uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. En todo caso nas aulas 

existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos 

traballadores, tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos, cociñas,... 

 Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, 

en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de 

limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de 

manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario, quen realizará ao finalizar 

o uso individual a limpeza dos elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un 

estancia na  biblioteca.  

É recomendable o seu uso polo alumnado de infantil. 

 
Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa función de 

protección senón tamén polo seu carácter exemplar. O uso adicional de viseiras protectoras non 

é obrigado aínda que non se prohibe para as persoas que voluntariamente as usen. 

 

Id. 
 

Medidas de limpeza 
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ordenador de uso compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel 

desinfectante. 

 Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio 

de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo 

menos 15 minutos ao inicio da xornada, ao finalizer nos recreos e entre clases, sempre que 

sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 

 Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as  xanelas 

abertas o maior tempo posible. 

 Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 

consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as 

superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de cada sesión. 

 

En relación coa xestión dos residuos: 

 
 Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o 

secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en 

papeleiras con bolsa, con tapa e pedal. 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na 

fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 

efectuadas as recollidas separadas) 

 No caso de que unha persoa presente síntomas mentres se atope no centro educativo, será 

preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por ela. Esa 

bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o 

seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida ventilación e limpeza do espazo no que 

se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que 

presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente 

O  persoal  encargado  manterá  os  espazos  e  o  mobiliario  do  centro  limpo  e  desinfectado, 

realizando revisións máis frecuentes nos que, por ser compartido, precise maior atención. 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza 

 

O centro disporá de 1 persoa de limpeza asignadas durante o horario lectivo para a atención dos 

recintos de infantil e primaria e das persoas necesarias fóra do horario lectivo para que os 

servizos de permanencia, comedor, e actividades extra- escolares estean atendidos, así como 

garantir que ao inicio e remate da xornada o recinto cumpra as medidas básicas de hixiene e 

desinfección. 

 

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

 

O persoal de limpeza disporá do material e proteccións necesarios para o desenvolvemento das 

súas tarefas, proporcionados pola empresa adxudicataria e/ou o Concello. 

Disporemos de mascaras para o personal do centro, dispensadores de xabón e panos de papel, 

papeleiras con tapa en todas as aulas, biblioteca, corredores, productos desinfectantes para 

mobles, equipos de traballo e todos aqueles elementos susceptibles de ser empregados polo 

profesorado . 

E solucións hidroalcohólicas en todas as instancias, así como nos accesos de entrada ao centro. 

 
 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 

A limpeza dos baños efectuarase dúas veces na mañá. 

 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas  

 

Nas aulas levarase conta das ventilacións levadas a cabo que xa se mencionaron. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 

Os espazos para a xestión dos residuos serán as papeleiras habilitadas en cada aula e nos 

corredores e espazos exteriores. Os residuos de material de hixiene persoal depositarase na 

fracción resto, mentres que o resto de material recollido noutros depósitos derivarase ao contedor 

correspondente (orgánico, plástico, papel,...) 

 

 

 

Id. 
 

Material de protección 
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25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

 

O equipo COVID, en colaboración coa secretaría, levará rexistro e inventario específico do mate- 

rial dispoñible de protección, limpeza e desinfección relacionados coa COVID, tanto do aprovi- 

sionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de protección proporcionado pola 

administración coma do resto de material necesario, que correrá conta dos gastos de funciona- 

mento do centro (xel hidroalcohólico, dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e 

desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresións de cartelería e máscaras de protección). 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 

Da mesma maneira, estableceranse uns criterios para a adquisición e compra do citado material 

de protección, tratando de optimizar os recursos económicos dispoñibles para sufragar o resto de 

material que non aporte a administración inicialmente. 

 

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

 
 

- Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro 

do material enviado pola consellería. 

- 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. 

- O persoal de limpeza e conserxería serán os encargados de facer as reposicións do xel, 

panos desbotables e de comunicar á dirección a necesidade da adquisición do mesmo. 

 

 
 

28. Medidas 

 

As medidas que o centro tomará no caso de que se detecte un abrocho quedan recollidas no 

Plan de Continxencia, creado paralelamente a este para o inicio do curso 2020-21. 

 

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

 

A persoa que realizará as comunicacións das incidencias ás autoridades sanitarias será o 

coordinador, Odilo Airas López ou a persoa en quen delegue ou o substitúa, de ser o caso. 

 

Id. 
 

Xestión dos abrochos 
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30. Procedemento de solicitudes 

 
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado español os traballadores 

vulnerables para COVID-19, segundo o documento de “Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente la exposición al SARS-CoV-2” Ministerio de 

Sanidad versión do 19 de junio de 2020), as persoas que presenten enfermidade cardiovascular, 

incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, 

inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, 

obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos) 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 servicio sanitario do Servicio 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 servicios de prevención de riscos laborais 

fronte á exposición ao SARS-CoV-2.6 

“Medidas de prevención, higiene e promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso escolar 2020-2021 paxina 11”As funcións do Servizo Sanitario de 

Prevención de Riscos Laborais serán asumidas polo persoal sanitario da inspección médica da 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nas xefaturas territoriais." 

 

De conformidade co Criterio Operativo nº 102 /2020 do Ministerio de Traballo e Economía Social, 

o escenario de risco cualificase como de baixa probabilidade de exposición. No mesmo senso 

defínese que a actividade educativa non constitúe un risco de empresa con actividades, que pola 

súa natureza, constitúan un risco laboral de exposicións ao SARS-CoV-2, senón que a súa 

presenza nos centros educativos constitúe unha situación excepcional, derivada da infección das 

persoas traballadoras por vías distintas da profesional. 

 

Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe aplicarse o 

establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais 

fronte á exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade tendo en conta que 

con carácter xeral na actividade educativa o  nivel de risco será o sinalado como NR1. Isto volve 

a confirmarse no punto 4.1.a das Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a 

COVID-19 para centros educativos no curso 2020- 2021, do Ministerio de Sanidade e do 

Ministerio  de  Educación  e  Formación  Profesional  de  data  22.06.2020,  que  taxativamente 

 

Id. 
 

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 
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manifesta: 

 
"En general, tal y como establece el Procedimiento citado, en función da la naturaleza de las acti- 

vidades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de COVID- 

19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente debe ser 

considerado como similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 

(NR1)”. En consecuencia, o persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de 

traballo ata que se determine, se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que 

non poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas neste proto- 

colo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade temporal. Se a pesar 

desta circunstancia algún empregado público considera necesaria a avaliación da súa saúde en 

relación a COVID-19, actuarase como a continuación se indica. 

 

Esa avaliación é a única actividade técnica que poderá servir de base para tomar as decisións 

preventivas adaptadas a cada caso. 

 

No anexo II do protocolo recóllense os distintos escenarios que se poden dar co persoal incluído 

como grupo vulnerable e indícanse, de ser o caso, as adaptacións de tarefas que a Consellería 

deberá realizar para que poida seguir desempeñando o seu posto de traballo. Tal e como se 

recolle no Anexo II, o simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías 

indicadas non determina a súa consideración de traballador como especialmente sensible, polo 

tanto, para determinar a especial sensibilidade deberán concorrer as circunstancias indicadas en 

ditos anexos e proceder tendo en consideración que a situación de partida é a de nivel de risco 

NR1. 

 

De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable 

dos sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos: 

 

 A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a 

súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese 

que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e 

susceptible de ser considerado persoal sensible (Anexo III deste protocolo). 

 A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as 

tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de 

protección existentes e remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das 

peticións de valoración da sensibilidade do traballador e do posto, xunto cos informes 

emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación 
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do ámbito provincial onde radique o dito centro de traballo. 

 
 A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo 

electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte 

procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como 

sensible. 

 Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no 

centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe. 

 A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo 

adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da 

Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo 

contratado. 

A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da 

traballador/a nin do facultativo e realizarase a través da análise da documentación que aquel lle 

achegue. Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo 

servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso contrario, entenderase que 

desiste da súa petición. 

O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás 

autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores. 

 Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir 

presencialmente ao centro. 

 

No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das 

seguintes medidas: 

 Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que haberá que 

seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no presente protocolo e que polo 

tanto pode realizar a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexo II. 

 

 Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da persoa 

traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que se lle indiquen ao 

responsable da dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que se 

deban adoptar. Estas medidas poderán consistir na adaptación do posto de traballo, dotación 

dunha protección adecuada que evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas 

de risco, tendo en conta as pautas incluídas. 
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31. Entradas e saídas (Regulación, horarios, acompañantes, planos,...) 

32 Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

 

 

 Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto 

anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do posto 

de traballo e a imposibilidade de aplicar unha protección adecuada que evite o contaxio ou 

recolocación a outras funcións exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao/a traballador/a 

como especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade 

laboral. 

 

Para efectos do estudo das circunstancias concorrentes para a declaración dun/ha traballador/a 

como especialmente sensible, realizarase o estudo das patoloxías do traballador en relación co 

seu posto de traballo, avaliando especificamente  o risco que supoñen as súas funcións en 

relación coas súas doenzas. 

 

Cómpre destacar que se as circunstancias do posto de traballo non variaron respecto á situación 

previa da pandemia do coronavirus, non existe no/a traballador/a maior sensibilidade que a que 

existía con anterioridade. 

 

Id. 
 

Medidas de carácter organizativo 

INFANTIL: ENTRADAS AO CENTRO 

 

ALUMNADO 
 

HORARIO 

 

ENTRADA  

 

madrugador 7'30- 8'55h Acceden ao comedor Patio buses 

transportado 8'30- 8'55 h Acceden patio cuberto  

c/familias  9:00 – 9:15 h Acceden directamente ás aulas 
Acceden ao recinto polas portas 

peonís  

INFANTIL: SAÍDAS DO CENTRO 

 

ALUMNADO 
 

HORARIO 

 

SAÍDA  

 

transportado 13:45 h Forman filas c/ coidadoras/ profes  

c/familias 14:00 h Entrega titoras 
 

comedor 13'45 - 14 h Acceden ao comedor  
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PRIMARIA: ENTRADAS AO CENTRO 

ALUMNADO HORARIO ENTRADA FAMILIAS 

madrugador 7'30- 8'55 h Acceden ao comedor  

Non acceden ao recinto transportado 8'35- 8'55 h Acceden ao pavillón  
peón 9:00 h  Acceden ao recinto pola portas 

peonis. Entregan fronte portas 
A e  B  

PRIMARIA: SAÍDAS DO CENTRO 

ALUMNADO HORARIO ENTRADA FAMILIAS 

transportado 
13:45 h Alumnado 1º 2º 

Fóra da beirarrúa 
13:50 h Alumnado 3º - 6º 

c/familias 14:00 h Entrega  Recollen responsables fronte a 
porta da entrada principal A e B 

comedor 13:45- 14’00 h Acceden ao comedor  

 

 

 

 
 

33. Cartelería e sinaléctica 

 

 
- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos 

comúns: corredores, escaleira, recreo… 
 

- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 
 

- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas. 
 

- Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración 
propia. 

 

- Cada aula terá un baño de uso  adxud icado.  

Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese 

procedemento 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 

Entradas: O alumnado transportado aacederá ao centro ás 8:55 horas 

Saídas: O alumnado transportado realizará a saída ás 13:45 horas empregando dúas rutas: Unha 

para E. Infantil, 1º e 2º de E. primaria  e outra 3º,4º,5º, e 6º  para E. Primaria.13:50 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

 

A dirección do centro establecerá o número de profesorado necesario para controlar que a 

entrada do alumnado transportado se realice da maneira máis segura.  
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36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 

 

Nos programas de madrugadores seguirase o protocolo ordinario co engadido das prevencións 

en materia de consumo de alimentos. 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor 

 

Quedan suprimidas en principio as actividades extraescolares sendo substituidas por un servizo de 

guardería xestionado pola Anpa. 

 

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

 
 

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemioló- 

xica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

• Reunións telemáticas. 

• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, as reunións levarí- 

anse a cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente, 

coma o salon de actos. 

• As reunions da Anpa terán carácter presencial dado que o número de components da xunta 

directive, faino viable. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías levaranse a cabo os luns na hora establecida e con cita previa, empregando as can- les 

habituais: abalarmóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica. Serán preferentemente te- 

lemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula da ordinaria e coas seguintes medidas: 

• Emprego de máscara. 

• Hixiene de mans ao acceder á aula. 

• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha 

copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

As reunións de inicio de curso faranse de xeito presencial ou telemático, limitando a presenza a 

unha persoa por familia para poder garantir a distancia interpersonal, sendo obrigatorio o empre- 

go de máscara e por grupos-aula, para poder garantir o cumprimento do aforo. 

 

 

Id. 
 

Medidas en relación coas familias e ANPA 
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40. Normas para a realización de eventos 

En xeral os eventos de carácter masivo quedaran anulados salvo que se produzca unha mellora 

significativa da situación epidemiológica que os Fagan viables e seguros. 

Realizaranse todas as conmemoracións estabrcidas na PXA, en grupos reducidos 

preferentemente de convivencia estable. 

De estabrecerse algunha actividade colectiva, ao  longo do curso, segregaríase, cando menos o 

alumnado de infantil e primaria. 

 

 
 

41. Medidas 

 

O aforo dos autobuses será o determinado polo órgano autonómico ou estatal competente. 

Inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas coa obriga do emprego de máscara.  

Os/as acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 

alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán porque todos/as os/as ocupantes do vehículo 

leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento 

en todo momento. 

Con carácter xeral, cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos, quedan 

suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a 

todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 Km). No caso de que a 

capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o alumnado o 

criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo en 

conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en 

condicións de seguridade. 
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Medidas para o alumnado transportado 
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Os/as ocupantes dos autobuses baixarán de maneira graduada; ata que non saian todos/as 

os/as ocupantes do primeiro, non poderán facelo os/as dos seguintes. 

 

O alumnado dirixirase ao pavillón onde farán fila por aulas e nivel gardando a distancia. 

Os de E. infantil o farán no patio cuberto 

 

Cando remate de entrar o alumnado transportado poderán acceder os peóns ao recinto. Estes 

últimos non poderán facelo ata poucos minutos antes do comezo das clases. No caso de ter que 

agardar, disporase de suficiente espazo para poder manter a distancia de seguridade, polo 

menos de separación entre grupos estables.  

Estableceranse quendas de profesorado para a garda e custodia dos alumnos. 

 

Con respecto á saída, o alumnado transportado será o primeiro en abandonar as aulas, 

acompañado dunha parte do profesorado de nivel, mentres o alumnado peón e agarda na aula 

a cargo do resto de profesorado, en espera da súa quenda de saída. Ata que os alumnus estén no 

autobus no entran os peóns no recinto. 
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42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado 

 

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 distancia, ou 1 metro sempre que non estean encarados. Coa finalidade de prestar o 

servizo ao maior numero do alumnado, poderanse establecer 2 quendas de comida en función 

do espazo. Entre cada quenda realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras, 

ao mesmo tempo que se ventila o espazo durante 5 ou 10 minutos. 

Na medida do posible, o alumando sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se 

manteña a continuidade do grupo de pertenza. 

Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. 

 

43. Persoal colaborador 

 

O persoal colaborador respectará as ratios que correspondan ao número de alumnos presentes 

en cada unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das quendas e o 

número variará segundo o volume de usuarios. 

 

44. Persoal de cociña 

 

O persoal de comedor encargado da limpeza  ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, 

electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 

 
 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... 

 

Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o 

alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. As aulas que se compartirán 

serán aulas de especialidade, biblioteca, aulas de Relixión,  aula de informática, PT, AL, os 

espazos destinados aos departamentos de Orientación. 

 Extremaranse as medidas de hixiene e de ventilación por tratarse de espazos compartidos: 

 É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

 

Id. 
 

Medidas de uso do comedor 

 

Id. 
 

Medidas específicas para o uso doutros espazos 
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46. Educación física 

 

Os espazos nos que se desenvolverán as clases de EF serán no pavillón e ao aire libre e 

manteranse as medidas de desinfección e hixiene establecidas para os cambios de clase e para 

o uso de material de contacto. Os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando 

o uso de materiais que teñan que ser compartidos, procurando a limpeza e desinfección despois 

do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia. 

 

47. Cambio de aula 

 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No 

caso de ter que trasladarse a outra aula, que será nas clases de E. Física, Relixión/ AE, PT ou 

AL, o profesor anterior finalizará a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a 

saída ordenada e paulatina do alumnado e a ventilación. 

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán 

polo profesorado na mesma disposición e tamén agardarán a que saia por completo o grupo que 

se atope dentro, se fora o caso, evitando a formación de aglomeracións de alumnado. 

 

48. Biblioteca 

 
 

Como primeira medida relacionada coa utilización da biblioteca, establecerase unha biblioteca móvil, 

repartida polas aulas, co obxecto de que o grupo estable de cada aula poida usar os libros 

máis  adecuados para este alumnado. Debido ás dimensións da biblioteca e ao número de nenos 

existente no colexio que accede a ela, considérase máis axeitado que de momento non se utilice 

comúnmente a biblioteca, senón levar esta ás aulas e que poidan seguir desfrutando dos 

recursos  dunha maneira máis segura. 

 O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe 

de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao 

alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso 

privativo. Onde a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por simulacións 

virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula, evitando a formación de 

grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso, evitarase que o alumnado 

estea encarado a unha distancia menor a un metro. 
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49. Aseos 

 
Os aseos en primaria, destinados ao seu uso en espazos comúns, serán empregados co 

control do aforo necesario para evitar aglomeracións. Usarase 1/3 da súa capacidade. 

O número de persoas permitido en cada un estará indicado na porta para información e 

autocontrol do alumnado que poida usalo con autonomía e, coa axuda dos adultos nos casos 

que o precisen. 

Igual que nas aulas, o alumnado disporá de material de limpeza (xabón, xel e papel) para o bo 

uso do aseo coas medidas de hixiene precisas. 

 

 
 

50. Horarios e espazos 

 

 
En infantil, o alumnado realizará tres quendas de recreo, correspondente aos tres niveis. Os 

grupos de cada nivel repartiranse en espazos delimitados dentro do patio cuberto, evitando o 

contacto entre eles. O profesorado asignado para a vixilancia será o necesario para controlar a 

distancia precisa, realizando relevos co que nese momento non teña clase. 

 

En referencia a esto, prepararase para cada clase do colexio unha caixa na que se inclúan as últimas 
novidades adquiridas e os libros que se consideren mási interesantes en relación á idade de cada aula. 
Deste xeito, a caixa constará de libros tanto de información como de literatura infantil. Así mesmo a 
caixa conterá libros en galego, castelán e inglés, aportando poesía, narrativa, banda deseñada, e 
diversidade temática. Serán os propios titores os que realicen o sistema de préstamo pero a nivel de 
aula, e os encargados de desinfectar os libros devoltos, que estarán separados noutra caixa nun prazo 
mínimo de 4 horas.  Os titores poderán ademáis solicitar á responsable aqueles títulos dos que queira 
dispoñer na aula e que non se atopen na caixa.  

A biblioteca continuará en funcionamento a través da responsable e do equipo de biblioteca, 
planificando posibles variacións ao longo do curso, actualizando o espazo web, seleccionando 
recursos, promovendo situacións pedagóxicas relacionadas coa lectura, a nivel de aula, etc.  
 
Debido ás circunstancias actuais relacionadas co COVID-19, paralízase momentáneamente a 
realización dun proxecto a nivel de centro, como nos últimos anos se viña facendo. Todas estas 
actividades nas que é necesaria a interacción entre aulas quedan suspendidas e en continua revisión 
segundo se vaian producindo os acontecementos. 

  
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamneto das aulas ordinarias se nalgún 
momento se considera que as aulas poidan acceder a ela, ocupando o 50% do aforo.  

 

Id. 
 

Medidas especiais para os recreos 
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En primaria o alumnado realizará tres quendas de recreo, correspondentes aos antigos ciclos, 

cunha duración de 25 minutos, con 5 minutos de separación entre os dous intercambios. 

Distribuiranse en seis espazos delimitados e diferenciados, evitando o contacto entre grupos 

distintos. 

 

INFANTIL 

 
 

 

 

ALUMNADO 

 

HORARIO 

 

ESPAZOS 

 

PROFESORADO 
RESP 

 

 

4º A, B,C 

 

10'10-11'05 h 
 
Patios infantil 

 

 

Profesorado titor + 
Prof. dispoñible 

 
 

5º A, B 
 

11'05-12'05 h 

 

6º A, B, C 
 

12'20-13'05 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMARIA 

CANDO NON CHOVE CANDO CHOVE 

 

GRUPO E ACCESO 

 

HORARIO 

 

ESPAZOS 

 

ESPAZOS 

 

 1º  Porta B 
 

11'05-11'25 h 
 

 

 

 

Campo fútbol 

Baloncesto e 
Voleibol 
Pista polideportiva 
e campo de herba 

 

 

 

 

Nas aulas 

 

 2º  Porta B 

 

3º  Porta B e A 
 

11'30-11'50 h 

 

4º Porta B e A 

 

5º  Porta A 
 

12´00-12'20 h 

 

6º_ Porta A 

 

 

51. Profesorado de vixilancia 

 

O profesorado de vixilancia será o profesorado titor dos grupos aula, establecendo relevos co 

profesorado que non estea impartindo clase durante ese tempo. Realizaranse substitucións de 

recreo se fora preciso. 

 

 
 

52. Metodoloxía e uso de baños 

 

Ao inicio da xornada, antes do comezo da primeira sesión, realizaranse rutinas que lembren as 

 

Id. 

 

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros 
cursos de primaria 
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53. Actividades e merenda 

 
A merenda realizarase no caso de ser possible, no patio exterior de xeito individual, sentados e 

coa vixilancia necesaria por parte do/a profesor/a para ter mellor control da limpeza de mans, 

de que non se compartan alimentos, de alerxias e de recollida de residuos. 

Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto, organizando distintas 

quendas por niveis e e en espazos diferenciados. O uso da máscara é obrigatorio neste tempo 

para o profesorado e o alumnado de primaria e moi recomendable para o de infantil polo que 

supón de creación de hábitos de protección. 

Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como areeiros en grupo xa 

que provoca a xuntanza entre o alumnado. Proporanse diversos xogos que permitan a diversión 

sen contacto e con menos nivel de risco, como poden ser os xogos de precisión, os motórico- 

coordinativos (mariola, xoaniña, goma, comba), as agachadas. 

 

 
 

54. Emprego do equipamento 

 
Non se usaran mentras dure a pandemia 

 

 

 

normas de hixiene e a concienciación do alumno coa pandemia, actividades que se presentarán 

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 

nos dispensadores no deben de ser accesibles sen supervisión. 

 

Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. Os subgrupos de 5 trendrán unha 

separación de 1,5 metros. 

 

Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, 

garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais, que 

deberían ser de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan 

estritamente necesarios. 

 

Id. 
 

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

Id. 
 

Medidas especificas para alumnado de NEE 
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55. Medidas 

 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 

máscaras dentro e fora da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No 

caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección 

individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, 

establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e 

aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

 

O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso 

de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a 

distancia de seguridade. 

 

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 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 departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

 

No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de 

facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 

 

O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que 

ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con 

necesidades educativas especiais 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento 

 

Sobre estas tarefas de atención ao alumnado con NEE, adaptadas ao seu nivel de comprensión 

e autonomía, realizarase o seguimento e revisión necesarios para a súa modificación en caso de 

ser precisa. O equipo COVID, en colaboración co departamento de Orientación, adoptará as me- 

didas individuais e colectivas precisas e as modificacións necesarias para o correcto seguimento 

do proceso de ensino. 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

mailto:ceip.barrie.maza.sada@edu.xunta.es


 CEIP Pedro Barrié de la Maza 
R/ Miguel Pereiro Tacón s/n Mondego –SADA (A CORUÑA) 
ceip.barrie.maza.sada@edu.xunta.es 
Tlf 881960090  fax 881960095 

31 

 

 

 
 

57. Medidas 

 
Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas 

de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido 

para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio 

común do cumprimento das normas. 

 

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbo- 

tables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada 

cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso 

non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección 

será subministrado polo centro educativo. 

 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do ma- 

terial de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hi- 

xiénicas e de seguridade ao alumnado. 

 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos 

locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

 

A sala de profesorado é un espazo que debe ser  hixienizado e ventilado constantemente polo 

profesorado que o use, tanto o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor coma os 

elementos de uso común como teclados, pantallas ou calquera ma- terial compartido. 

 

Na realización de reunións utilizaranse espazos que cumpran co espazo suficiente para o aforo 

convocado. A sala de usos múltiples de primaria, a biblioteca, as aulas ordinarias,... garantindo a 

distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de 

mans e ventilación adecuada. 

 

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) 

 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico 

do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas 

sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu 

regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, 
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poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas. 

 
Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que 

participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos 

considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o 

emitido por correo electrónico. 

Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as 

convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios 

electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día,  a documentación da mesma e un 

documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das 

votacións. 

As reunións de claustro, cando se celebran de maneira presencial, terán lugar en espazos moi 

amplos, coma o salon de actos. No caso de que a situación o impida, empregarase a 

comunicación telemática. 

O consello Escolar, cando se convoque de maneira presencial, terá lugar na sala do 

profesorado, por ser un espazo adecuado para o aforo, mantendo as consabidas medidas de 

hixiene, desinfección e ventilación. 

 

 
 

59. Formación en educación en saúde 

 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos 

chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa, tal e como recollen as medidas 

de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte ao COVID_19 para centros educativos no 

curso escolar 2020-21, páx. 15, 16. Para iso: 

 

- Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo,  que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

- Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución 

de dúbidas que poidan xurdir. 

- Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa 

actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias 

 

Id. 
 

Medidas de carácter formativo e pedagóxico 
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60. Difusión das medidas de prevención e protección 

 

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no 

centro ou mediante fórmulas de tele- formación, a información e formación suficiente para os 

centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta 

formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos 

impartidos por profesionais  sanitarios. 

Empregaranse todas as canles de comunicación do colexio para a difusión de toda a 

información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás en- viadas polas 

Consellerías de Educación e Sanidade. Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a 

documentación e charlas formativas de interese. 

 

61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

 

A Aula Virtual do centro https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippedrobarriedelamaza/aulavirtual/, con 

acceso dende a páxina web http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippedrobarriedelamaza/ do 

mesmo, facilitada pola Consellería de Educación, Universidade e FP, empregarase, de ser o 

caso e nos supostos de educación a distancia. 

 

Habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou vídeo chamadas para manter contacto 

coas familias e, de ser posible, fornecer contidos educativos para o alumnado, en especial, o 

máis pequeno. Nos casos do alumnado no que non sexa posible o uso dos medios telemáticos 

anteriores, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coa familia e o mantemento da 

actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación a distancia: chamada de 

teléfono e facilitar material físico a través dos medios de distribución empregados noutras oca- 

sións, en colaboración co Concello de Sada. 

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. Así mesmo, 

estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas ( Contratos Programa e 

Plan Proxecta) e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan 

desenvolvéndose no centro educativo así como programas de innovación educativa e de 

educación emocional de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral: 

alimentación, actividade física, educación emocional, social e ambiental. 
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Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro, asistidos de ser o caso polos 

asesores Abalar, colaborar co mantemento da aula virtual. Crearanse os “cursos” dentro das 

aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumado e profesorado que non estea rexistrado. 

Realizaranse as reunións opor- tunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo 

de ensinar aos alumnos a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (os coordinadores 

TIC poderán crear modelos bási- cos que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e 

que faciliten o labor do profesorado con menor experiencia no uso). Porase a disposición do 

profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de primeira posta en 

funcionamento da aula virtual. 

 

Cos titores de cada un dos grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como 

que se matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase a 

aula de informática. 

 

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece o 

funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar 

o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de informática para afianzar as 

destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual. 

 

A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesores e alumnos) terán que estar operativos e 

funcionando o antes posible. É recomendable que os alumnos estean familiarizados coa 

contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario 

na aula virtual para o inspector do centro con permiso de acceso a todos os cursos virtuais e 

facilitaráselle a dito inspector o seu usuario e clave. 

 

No mes de setembro, os titores identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de 

conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a 

distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste 

alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. 

 

Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. Os asesores Abalar de zona e do CAU 

prestarán especial atención para a atención dos problemas tecnolóxicos que poidan xurdir. Para 

fornecer de contidos á aula virtual o profesorado poderá usar os dispoñibles no espazo Abalar, 

os que figuran na web do Ministerio, ou calquera outro dispoñible. 
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62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

 

En canto ás Instrucións do 30 de xullo de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Pro- 

fesional e Innovación Educativa relativas ás medidas educativas a adoptar no curso académico 

2020-2021, é preciso establecer unhas liñas de organización: 

- Un Programa de acollida, presentado ao Consello Escolar, que será desenvolto nas primei- 

ras dúas semanas de curso e que informará de: 

 Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

 Actuacións de prevención, hixiene e protección a realizar. 

 Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado. 

 Atención dos aspectos emocionais e sociais. 

- As programacións didácticas recollerán plans de recuperación e adaptación do currículo 

e das actividades educativas coa finalidade de permitir o avance de todo o alumnado e es- 

pecialmente do que ten máis dificultades. Será preciso incorporar as aprendizaxes impres- 

cindibles non adquiridas no curso anterior consultando os informes individualizados de 

xuño, realizar unha avaliación inicial do alumnado e desenvolver os axustes curriculares 

para elaborar os plans de reforzo, que se estenderán a lo menos durante o primeiro trimes- 

tre. Revisaranse os obxectivos de área ou materia e competencias en cada nivel para a 

adecuada adaptación. Entre as súas liñas metodolóxicas propoñeranse tarefas globaliza- 

das que desenvolvan as competencias, o traballo cooperativo, o uso das TIC, a investiga- 

ción, a auto-aprendizaxe e o pensamento crítico e creativo. Os recursos dixitais serán os 

prioritarios e as actividades educativas serán deseñadas para poder aplicar de maneira pre 

 

En consecuencia intentarase, ofertar para todo o profesorado: 

 Un curso de Introdución ao ensino mixto que estará dispoñible en formato aberto en Platega. 

 
 Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos para o profesorado de educación 

infantil, primaria, secundaria, FP, ensinanzas de réxime especial , adultos e educación 

especial. 

 

 Unha formación en centros prioritaria centrada nas liñas de integración didáctica das TIC e no 

deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo competencial. 
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sencial ou telemática. Os criterios de avaliación adaptaranse para poder valorar os aspectos 

anteriores. 

- A atención á diversidade levarase a cabo garantindo o acceso de todo o alumnado ao pro- 

ceso en calquera dos escenarios (presencial ou a distancia), a comprensión e a comunica- 

ción da información axustada á diversidade e as medidas de atención en xeral e, en particu- 

lar, as referidas ao alumnado con NEAE.O departamento de Orientación reforzará as actua- 

cións dirixidas á identificación das necesidades educativas ocasionadas pola situación de 

pandemia en coordinación coas persoas titoras, as medidas e programas para a atención 

das mesmas así como as acción dirixidas ao coidado e o benestar da comunidade educativa 

e proporcionará asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa práctica educa- 

tiva telemática na atención á diversidade, adaptándose á situación do momento. 

- O Plan de Continxencia elaborado polo centro contempla as medidas a tomar no caso de 

suspensión da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade 

sanitaria. O centro adoptará as medidas establecidas e o profesorado, a través da aula vir- 

tual do centro, determinará as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das 

aprendizaxes básicas e da avaliación continua. establecerase un proceso de comunicación 

entre o alumnado, as familias e o equipo empregando preferentemente as plataformas e os 

medios telemáticos corporativos. 

 
 
 

63. Difusión do plan 

 

Na páxina web do centro e nas canles que habituais, estará exposto este “Plan de adaptación do 

CEIP Pedro Barrié de la Maza á situación COVID-19”, á disposición das autoridades sanitarias e 

educati- vas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. 
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ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

 
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos 

de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar síntomas compatibles, solicite consulta no 

seu centro de saúde para establecer diagnóstico. 

 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 
 
 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 
Tose seca   

   
Dificultade respiratoria   

 
 
 
 
 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

 
Dor muscular   

 
Falta de olfacto   

 
Falta de gusto   

   
Diarrea   

 
 
 

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

 
Tivo CONTACTO 

 
nas últimas 2 se- 

manas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 
cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 

  

 
 

 
CONVIVIU nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

   
cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 
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ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN 

DE PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 

 

 

 
SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 
DNI: Teléfono: 

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notificacións : 

Código Postal: Localidade: 

 

 

 
 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro: 

Enderezo: 
Código Postal: Localidade: 

Posto de traballo: 
 

 

 

 

 

 
 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de Educación, Uni- 

versidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos da deter- 

minación do condición de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo 

de 2020 

 

 
Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, así como 

aqueles que lle sexan requiridos. 

 
 
 
 

  , de de 2020 
 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO 
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ANEXO IV_CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DO CENTRO EDUCATIVO 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto 
á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a 

modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao 

Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade  

SI 
 

NON 
 

NP 

 

1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da en- 

fermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de 

síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta 

síntomas da enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen aglo- 

meracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, establecé- 

ronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Con- 

sellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
 

23 

 
¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así co- 

mo, papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de 

dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores 

e dos alumnos? 

 

SI 
 

NON 
 

NP 

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público, 

como na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a 

utilizar? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

mailto:ceip.barrie.maza.sada@edu.xunta.es


CEIP Pedro Barrié de la Maza 
R/ Miguel Pereiro Tacón s/n Mondego –SADA (A CORUÑA) 
ceip.barrie.maza.sada@edu.xunta.es 
Tlf 881960090  fax 881960095 

 

51 

 

 

 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando 

o cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os 

sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?    

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación?    

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade 

de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?    

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 

2.12 ¿ Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?    

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?    

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?    
Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería 

de Educación? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?    

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 
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2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración?    

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de 

cada uso? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilida- 

de)? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 

 

Id 
 

Formación e información dos traballadores 
   

 

23 

 
¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se de- 

ben seguir de xeito individual?? 

 

SI 
 

NON 
 

NP 

 
3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas 

para o lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan 

ao lugar de traballo? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, 

luvas de látex, panos, etc.)? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola 

Consellería? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
Id. Limpeza e desinfección das instalación    

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a activida- 

de e limpeza requirida? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

   

 

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?    

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 
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3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con espe- 

cial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as 

fiestras ou os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, 

mesas e Oos ordenadores? 

   

Detalle de medidas implan- 

tadas polo centro educativo: 
 

 
3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene persoal (máscaras, 

luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez 

realizadas as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que pre- 

sentou síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e 

adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
Id. Sinalización    

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, 

toser en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

   

 
3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección 

que deben utilizar? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o 

acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), se- 

gundo o marcado pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 
3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que 

presente síntomas da enfermidade? 
   

Detalle de medidas implanta- 
das polo centro educativo: 

 

 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?    
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