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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO 

CURSO 2021-2022 

CEIP PIÑEIROS 

INTRODUCIÓN 
O Plan de adaptación á situación COVID -19 é un documento elaborado a partir 

das directrices establecidas no “Protoclo de adaptación ao contexto da COVID -

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”, 

segundo a súa versión do 06 de xullo de 2021, e realizado, conxuntamente, polas 

Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e pola de Sanidade. 

 

Neste Plan establécense as condicións reais ás que nos imos enfrontar ao 

comezo do curso e, en base a iso, tratar de minimizar os riscos. Tendo en conta 

as instrucións da administración educativa, preténdese dar distintas pautas de 

actuación específicas ao profesorado, ao persoal non docente, ás familias e ao 

alumnado –moitas delas complicadas en canto ao seu seguimento- en función 

das tarefas que realicen e do espazo escolar que ocupen en cada momento. 

 

Na situaciónen sanitaria actual tan complexa na que nos atopamos, a seguridade 

e a hixiene van a ser a primeira prioridade. 

Quizais algunhas ou moitas das medidas que se establecen neste Plan poidan ser 

entendidas, nalgún caso, como excesivas; pero son as necesarias e as que 

corresponden, dende o punto de vista preventivo, para intentar protexer a saúde 

dos membros da comunidade educativa. 

 

Segundo a evolución da pandemia, así como da normativa que se derive da crise 

sanitaria declarada, as medidas aquí establecidas, e de obrigado cumprimento 

para toda a comunidade educativa, poderán sufrir modificacións nun futuro. 

Polo que este Plan de adaptación á situación COVID -19 non é un plan estático 

nin ríxido, senon que se trata dun plan flexible no que se poderán aplicar futuras 

modificacións. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1º. Datos do centro. 

Denominación do centro: CEIP Piñeiros 

Código: 15019499 

Enderezo: Estrada de Castela s/n; 15570-Narón (A Coruña) 

Teléfonos: 881 93 03 78//881 93 03 79 

Correo electrónico: ceip.pinheiros@edu.xunta.gal 

Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippinheiros/ 

 

2º. Membros do equipo COVID. 

Directora: Mª Belén Franco Mouriz 

Tarefas: 

 Nomeamento dos restantes membros do equipo COVID. 

 Función coordinadora do equipo COVID. 

 Interlocución coa administración. 

 Xestión dos abrochos. 

 Comunicación de casos. 

 Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade por parte dos/as 

mestres/as. 

 Información á comunidade educativa sobre aspectos e medidas a adoptar 

relacionados co Plan de adaptación á situación COVID-19. 

 Coa axuda dos/as titores/as, identificación do 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. 

 Xestionar a adquisición e aprovisionamento de material de hixiene e de 

protección. 

 Distribuición e colocación de cartelería e sinalización. 

 Posta en funcionamento e mantemento da aula virtual do centro, asistida 

polo asesor Abalar e polo equipo TIC. 

 Difundir este plan. 

 

Xefa de estudos: Mª del Pilar Cartelle Lago 

Tarefas:  

 Organización das gardas do profesorado nas entradas e nas saídas do 

alumnado, así como nos recreos. 

mailto:ceip.pinheiros@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippinheiros/
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 Coordinación das entradas e saídas do alumnado. 

 Organización e flexibilización do horario do alumnado e do profesorado. 

 Organización dos horarios de recreo, dos grupos de recreo, da asignación 

dos espazos e do seu uso por parte do alumnado nos momentos de 

recreo e de lecer. 

 Rexistro das ausencias de alumnado e persoal do centro, relacionadas co 

COVID. 

 Revisión das programacións do curso que deberán incluir metodoloxía de 

traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia. 

 Coa axuda dos/as titores/as, identificación do 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. 

 Distribuición e colocación de cartelería e sinalización. 

 Posta en funcionamento e mantemento da aula virtual do centro, asistida 

polo asesor Abalar e polo equipo TIC. 

 

Secretaria: Lucía Fernández Romero 

Tarefas: 

 Realización da relación de todo o alumnado e do persoal do centro no que 

figure a identificación persoal, un ou varios números de teléfono de 

contacto e o enderezo, para, de ser o caso, poder trasladar toda esta 

información ás autoridades sanitarias. A información deberá agruparse 

por aula e co profesor asignado á mesma ou en contacto co alumnado da 

mesma. 

 Adquisición e aprovisionamento de material de hixiene e de protección. 

 Inventario e contabilización dos custos do material de hixiene e de 

protección. 

 Distribución do material de hixiene e de protección entre o persoal 

docente e non docente do centro. 

 Comprobación de que todos os espazos do centro estean dotados dos 

produtos de hixiene e de desinfección necesarios. 

 Distribuición e colocación de cartelería e sinalización. 

 Posta en funcionamento e mantemento da aula virtual do centro, asistida 

polo asesor Abalar e polo equipo TIC. 
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3º. Centro de Saúde de referencia: 

Centro de Saúde do Concello de Narón. 

Persoa de contacto: Julia Leira Vivero 

Teléfono: 981 39 26 99 

 

4º. Espazo de illamento. 

No CEIP Piñeiros o espazo de illamento COVID será o baño destinado ás 

mestras situada no andar de abaixo. 

Este espazo dispón dos seguintes elementos sanitarios, de protección e de 

hixiene: 

- padiola, 

- caixa de primeiros auxilios , 

- máscaras, 

- luvas, 

- panos de papel desbotables, 

- dispensador de xabón, 

- papeleira. 

No caso de producirse algún abrocho, este espazo deixaría de empregarse ata 

que se leve a cabo a desinfección total do baño. 

No caso de que este baño teña que ser empregado para a xestión dun abrocho, 

procederase a comunicar ao equipo de limpeza que proceda á súa 

desinfección e poñerase un cartel indicativo na porta de que non se pode 

empregar, darando aviso a todo o profesorado. 

 

5º. Número de alumnos/as por nivel e etapa educativa. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Curso 4º 5º 6º  Total 

Nº de alumnos/as 10 17 17 44 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 1º 2º  3º 4º 5º 6º Total 

Nº de alumnos/as 18 13 18 17 24 24 114 
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Alumnado total: 158 

6º. Cadro de persoal do CEIP Piñeiros. 

Especialistas Número de 

efectivos 

Educación Infantil 4 

Educación 

Primaria 

5 

Lingua estranxeira 

- francés 

1 

Lingua 

estranxeira- inglés 

1 

Educación Física 1 

Educación Musical 1 

Relixión católica 1 

Audición e 

Linguaxe 

2 

Pedagoxía 

Terapéutica 

2 

Orientadora 1 

Coidadora 1 

Conserxe 1 

Persoal de limpeza 2 
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7º. Grupos estables de convivencia.  

Educación Infantil 

 

Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

4º Nº: s/n 10 1 4 

 

 

Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

5º Nº: s/n 17 1 7 

 

 

Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

6º Nº 20 17 1 7 

 

 

Educación Primaria 

 

Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

1º Nº 30 18 1 8 

 

 

Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

2º Nº 29 13 1 4 
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Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

3º Nº 27 18 1 8 

 

 

Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

4º Nº 26 17 1 8 

       

Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

5º Nº 25 24 1 8 

 

   

Curso Asignación 

da aula 

Nº de 

alumnado 

Titora Nº de 

mestres/as 

especialistas 

6º Nº 24 24 1 8 

 

8º. Medidas específicas para os grupos estables de convivencia. 

Estas medidas permiten non variar en exceso a metodoloxía de traballo 

habitual no centro ao mesmo tempo que conseguen ter un pouco máis de 

seguridade na convivencia. Algunhas das restricións limitan á liberdade coa 

que habitualmente se movía o alumnado, pero a situación require dun   

pequeno esforzo. 

 

Segundo o Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID- 19 para o curso 

2021-2022, publicado polas Consellerías de Educación e de Sanidade, en 

Educación Infantil e na Educación Primaria, a organización do alumnado 

establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo 

ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse 
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a estanquidade do grupo de convivencia etable en todas as actividades que se 

realicen dentro do centro educativo. 

 

    O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 e anos de idade con 

independenza do mantemento da distancia interpersonal. Segundo o 

Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID- 19 para o curso 2021-

2022, publicado polas Consellerías de Educación e de Sanidade, a obriga 

de utilización de máscara será efectiva no momento no que o alumno/a 

cumpra os 6 anos de idade, independentemente do curso no que estea 

matriculado. O alumnado deberá ter posta a súa máscara durante todo o 

horario lectivo. 

 

    O alumnado terá unha funda con nome para gardar dúas máscaras: a que      

trae posta  -cando non sexa necesario o seu emprego- e outra máscara de 

reposto.  

 

    Cando o alumnado teña que facer presentación en voz alta para todo o 

grupo, empregará a máscara, pois é un momento sensible para que as 

gotículas alcancen unha maior distancia. 

 

    Estos grupos, na medida do posible, reducirán as interaccións con    outros 

grupos do centro educativo.  

 

    Pódense formar grupos de traballo cooperativo estables, dun máximo de 5 

alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán 

como subdivisóns dos grupos estables de convivencia para mellorar a 

trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán cun distanciamento 

físico, con ca´racter xeral, de polo menos, 1,5 metros respecto dos 

restantes grupos. Segundo as indicacións sinaladas no Protocolo de 

Adaptación ao contexto da COVID-19, nas aulas de Educación Infantil 

cun número entre 5 e 10 alumnos poderán establecer un único grupo 

colaborativo que coincidará co grupo de convivencia estable. Segundo 

isto, na aula de 4º curso de Educación Infantil, sempre que non aumente a 

matrícula de alumnos que, ata no momento de reactar este Plan de 
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Adaptación é de 10 alumnos/as, establecerase un único grupo 

colaborativo que coincidará co grupo de convivencia estable. 

    Só se realizarán os desprazamentos estritamente necesarios. Cando se 

realicen desprazamentos que impliquen a interacción con membros doutro 

grupo, será preciso o emprego da máscara. 

 

    A norma xeral será que o alumnado non cambiará de clase agás en 

supostos excepcionais. Sempre que sexa posible, serán os docentes os que 

se despracen polo centro. No caso de ter que trasladarse a outra aula, 

avisarase ao mestre/a anterior para que finalice a súa clase 5 minutos 

antes, de xeito que poida organizar a saída ordenada do alumnado en 

ringleira, de 1 en 1, mantendo a distancia de seguridade e usando 

máscaras. 

 

    Cando o alumnado deba dirixirse a outra aula, non poderá acceder a ela 

mentres non llo ordene o mestre/a. O alumnado agardará polo profesor á 

entrada da nova aula en ringleira, de 1 en 1, sempre gardando a distancia 

de seguridade e evitando a formación de grupos ou aglomeracións. 

  

    Se por calquer motivo, houbera outro grupo na nova aula, agardarase a 

que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando 

a distancia, evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a 

espera, ventilarase a aula e se o grupo anterior non hixienizó cadeiras e 

mesas, o grupo entrante deberá hixienizalas. 

 

    Se é posible, os/as alumnos/as recibirán as clases de inglés na súa aula de 

referencia.  

  

    Se é posible, os alumnos/as recibirán as súas clases de Educación Musical 

na súa aula de referencia. Cando o considere, a mestra de Educación 

Musical poderá impartir as clases ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º cursos de 

Educación Primaria na aula de música. O alumnado de Educación Infantil 

e dos cursos de 1º e 2º de Educación Primaria recibirán, obrigatoriamente, 

as clases de música nas súas aulas de referencia. 
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    As clases de Educación Física desenvolveranse, exclusivamente, no 

pavillón de deportes. Non se usará o espazo destinado a ximnasio do que 

dispón o centro. 

 

    Os grupos de Educación Infantil e de 1º e 2º cursos de Educación Primaria 

recibirán as súas clases de Relixión na súas aulas de referencia. O 

alumnado dos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria recibirán as 

súas clases de Relixión na antiga clase de inglés. Nas aulas de 1º e 2º 

cursos de Educación Primaria simultanearanse as clases de Relixión e de 

Valores nas mesmas aulas de referencia. 

 

    Todos os reforzos ao alumnado do grupo levaranse a cabo sempre dentro 

da aula ou aulas de referencia. Os apoios pedagóxicos e intervencións por 

parte dos mestres/as especialistas de PT e de AL poderán desenvolverse, 

se así o consideran os docentes, na aula de referencia ou nas aulas de PT e 

de AL. 

 

    Non poderán coincidir varios/as mestres/as de apoio na mesma aula. Só 

deberá haber un mestre/a de apoio. 

 

    A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a 

aula. Para a aplicación do criterio de medición, a disancia realizarase 

dende o centro das cadeiras. 

 

    Sempre que sexa posible, retirarase o mobiliario non indispensable que 

diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o máximo 

distanciamento posible. 

 

    Nos cursos de Educación Primaria, todas as cadeiras e mesas colocaranse 

en liña mirando cara á dirección do posto do mestre/a. Cando o mestre/a 

decida que o seu alumnado traballe mediante grupos colaborativos, estos 

grupos deberán ser estables e formados por 4 ou 5 alumnos. 

 

    Sempre que sexa posible, evitarase o desprazamento do alumnado pola 

aula, podendo realizar estiramentos ou outro tipo de exercicios posturais e 
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que non impliquen moverse do seu posto escolar cada vez que remate 

unha clase ou unha actividade. Se os titores/as e demais profesorado 

especialista o considera conveniente, nos cambios de clase, e sempre 

acompañados por un mestre/a, o alumnado poderá baixar ao patio a dar 

pequenos paseos arredor do edificio ou a realizar exercicios de 

estiramento, mantendo sempre a distancia de seguridade de 1,5 metros e 

usando máscara. 

 

    Extremarase a ventilación natural dos espazos e aumentarase a 

subministración de aire fresco. Deben realizarse tarefas de ventilación nas 

instalacións de, polo menos, 15 minutos  ao inicio da xornada, durante os 

recreos e ao finalizar as clases e, sempre que sexa posible, entre clases, 

cando menos 5 minutos.  

 

    Extremarase a hixiene de mans, tanto por parte do alumnado como por 

parte do persoal docente e non docente. Cando remate unha clase, todo o 

alumnado e o profesorado deberán realizar un lavado meticuloso das 

mans con auga e xabón, ou con solución hidroalcohólica. Se se lavan as 

mans con auga e xabón, esta terefa deberá durar, a lo menos, 40 segundos. 

Se se opta polo uso do xel hidroalcohólico, a desinfección deberá durar, a 

lo menos, 20 segundos. As solucións hidroalcohólicas están dispoñibles 

en todas as aulas e espazos do centro.  

 

    O alumnado deberá entrar ao centro co seu material de traballo, unha 

botella claramente identificada coa auga suficiente para a súa  hidratación 

(non estará permitido enchela dentro). 

 

    O alumnado pode traer ao centro un xogo, xoguete ou libro para xogar ou  

ler de forma individual. Este material non o poderá compartir cos demais 

compañeiros. 

 

    O alumnado de Educación Primaria non compartirá material de uso 

propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. En lugares diferenciados 

das aulas como casilleiros, mobles ou ben no propio pupitre deberá existir 
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un espazo propio para o material de cada alumno, de xeito que non 

permita ser manipulado por outros compañeiros/as. 

 

    Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do 

mesmo. 

 

    Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos/a poidan gardar o 

seu material, cando este sexa grupal. O mestre/a será o responsable do seu 

reparto. 

 

    Cada alumno/a deberá ter gardado o seu material en  estoxos propios e a 

cada lapis, rotulador, bolígrafo e demais material escolar deberá poñerlle 

o seu propio nome. 

 

    Tanto nas aulas de Educación Infantil como de Educación Primaria, cada 

alumno/a terá a súa propia percha. Para identificala, cada alumno/a lle 

poñerá o seu nome. 

 

    Os rotuladores de encerado branco e de uso común deberán desinfectarse    

antes de cada uso e ao remate da súa utilización. Se se emprega un 

encerado de xiz, cada alumno/a deberá gardar o seu propio xiz. 

 

    Extremarase a hixiene de superficies e a orde no posto de traballo e nas 

mesas da aula. No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de 

aula dedicaranse uns minutos á desinfección da mesa e da cadeira. En 

todas as aulas haberá produtos desinfectantes e panos de papel 

desbotables. 

 

    Tanto nas clases de Educación Infantil como de Educación Primaria,  

recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a 

lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa 

pandemia.  
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    O uso do xel hidroalcohólico en Educación Infantil pode supor o risco de 

que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos 

dispensadores non deben de ser accesibles sen supervisión. 

 

    Cando en Educación Infantil e na Educación Primaria, sobre todo, en 1º e 

2º cursos, se xunten mesas para realizar unha actividade conxunta, 

asignaranse, mediante sinaléctica, os espazos que pode utilizar cada 

alumno/a separados por unha distancia de 1,5 metros. 

 

    Cada alumno/a deberá ter asignada a súa propia mesa e cadeira que terán 

que estar correctamente identificadas. 

 

    Para o xogo en recantos en Educación Infantil, ou ben nos dous primeiros 

cursos de Educación Primaria, delimitarase e organizarase o seu uso de 

xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do 

espazo como dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas e 

deberán ser de fácil desinfección. Eliminaranse xoguetes ou obxectos que 

non sexan estritamente necesarios. 

 

    En Educación Infantil e na Educación Primaria a merenda realizarase de 

xeito individual na  mesma mesa e cadeira que use o alumno/a para 

traballar ou xogar.   

 

    O uso de máscara nos grupos de Educación Infantil non é obrigatorio, 

pero si recomendable. 

 

    Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar 

máscara e facer unha correcta desinfección de mans.  

 

9º.Canle de comunicación. 

Cando unha familia teña sospeitas de que o/a seu/fillo/a pode ter síntomas 

compatibles cunha infección por SARS-COV-2, contactará, inmediatamente, 

por teléfono con calquer membro do equipo COVID do CEIP Piñeiros, 

informando deses posibles síntomas e da ausencia do neno ou nena durante o 

tempo estimado polos facultativos médicos. 
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Os números de teléfono do CEIP Piñeiros aos que deben de chamar son os   

seguintes: 881 93 03 78//881 93 03 79. 

 

Cando calquer membro do persoal docente ou non docente deste centro 

considere que pode ter síntomas compatibles cunha infección por SARS-

COV-2, contactará, inmediatamente, por teléfono con calquer membro do 

equipo COVID do CEIP Piñeiros, informando deses posibles síntomas e da 

súa ausencia ao posto de traballo durante o tempo estimado polos facultativos 

médicos. 

Os números de teléfono aos que deben de chamar son os seguintes: 881 93 03 

78//881 93 03 79. 

 

10º. Rexistro de ausencias. 

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de ausencia do persoal e do 

alumnado. 

 

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e 

Xade), engadiremos un específico para aquelas ausencias provocadas por 

sintomatoloxía compatible coa covid-19. 

 

No caso do alumnado, as ausencias por sintomatoloxía compatible tamén 

serán rexistradas no convencional, pero ao figurar no específico por Covid-

19 quedará a eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de 

absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas 

necesarias en caso de confirmación do caso. 

 

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán 

entregadas á persoa que exerza a Xefatura de Estudos. 

 

11º. Comunicación de incidencias. 

- Aviso ao coordinador Covid-19. 

-  A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador Covid-19 

coas autoridades sanitarias e a familia do afectado: 

• Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. En caso de 

urxencia, chamar ao 061. 
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• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

• Subida de datos á aplicación EduCovid. 

 

A persoa titular da dirección e membro do equipo COVID será a encargada 

de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos 

da Consellería de Educación e, de ser o caso, coa Consellería de Sanidade 

ou do Sergas. 

 

A aplicación EduCovid será utilizada polo centro educativo para notificar 

os casos ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas 

garantías de protección de datos. 

 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12º. Situación dos pupitres. 

Os pupitres colocaránse en ringleiras mirando cara a mesa do mestre/a coa 

maior separación posible do centro da cadeira dun neno/a con respecto ao 

centro da cadeira dos que se atopen ao seu arredor.  

 

Xa que consideramos moi importante o traballo cooperativo, empregaremos 

esta metodoloxía de traballo de vez en cando, sempre que haxa espazo 

suficiente na aula. Para iso formaranse grupos estables de 4/5 alumnos que 

non poden interactuar cos demais.  

 

Consultar anexos da situación das mesas e cadeiras nas diversas clases.  

 

13º. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos. 

Neste curso 2021-2022, no CEIP Piñeiros non se van a realizar desdobres. 

 

14º. Espazos de PT, AL e departamento de orientación. Modelo cuestionario 

de avaliación. 

Aula de PT. 

Nº da aula: 28 

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima da aula de PT debe estar constituída por: 
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- Xel  hidroalcohólico. 

- Panos de papel desbotables. 

- Limpador desinfectante. 

- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

- Mampara protectora de metracrilato. 

 

Medidas de seguridade e hixiene. 

    Se se ten que traballar de maneira grupal e hai que compartir materiais, o 

profesorado debe priorizar que o alumnado extreme as medidas de hixiene 

e evite tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo momento. 

 

    Os materiais compartidos polo alumnado deben ser  desinfectados antes 

de ser utilizados por outro/a alumno/a. 

 

    Cando se traballe con fichas en formato papel, unha vez finalizadas, 

gardaranse  nun sobre ou cartafol debendo pasar o período de corentena 

de, polo menos, 48 horas. 

 

    Extremarase a hixiene de mans, tanto por parte do alumnado como dos 

mestre/as de PT. Cando remate unha clase, o alumnado e o profesorado 

deberán realizar un lavado meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante, polo menos, 40 segundos, ou ben con solución hidroalcohólica, 

durante un mínimo de 20 segundos.  

 

    Extremarase a hixiene de superficies e a orde no posto de traballo e nas 

mesas da aula. No momento de entrada á aula, se é necesario, o alumnado 

e o mestre/a de PT dedicarán uns minutos á desinfección da mesas e das 

cadeiras.  

 

    O material, xogos didácticos e o ordenador serán desinfectados antes e 

despois do seu uso. 

 

    Os xogos didácticos non serán de moitas pezas e deberán ser de fácil 

desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan 

estritamente necesarios. 
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    Ao final da clase procederase a  desinfectar tanto o material individual do 

alumnado, como o material da aula de PT. Procederase, posteriormente, á 

desinfección de mans. 

 

    Extremarase a ventilación natural do espazo e aumentarase a 

subministración de aire fresco. Deberán realizarse tarefas de ventilación 

da aula de, polo menos, 15 minutos ao inicio da xornada, ao finalizar e 

tamén entre as clases, sempre que sexa posible e cando as condicións 

meteorolóxicas o permitan. 

 

Organización do espazo na aula de PT. 

    Dada a situación excepcional que estamos a vivir actualmente, 

recoméndase, sempre que sexa posible, atender o alumnado con 

necesidades educativas na súa aula de referencia, salvo naquelas 

circunstancias nas que a atención na aula de apoio sexa a mellor opción. 

 

    Cando a intervención e o apoio con este tipo de alumnado se realice na 

aula de PT, será o propio mestre/a quen, por motivos de seguridade, 

acudirá a recollelo á súa aula de referencia.  

Mentres o mestre/a de PT non acuda a recollelo á súa aula de referencia, o 

alumno/a non poderá sair da súa aula. 

Á hora de finalizar a clase, o profesorado de PT tamén acompañará o 

alumnado á súa aula polos mesmos motivos. 

 

    Sempre que sexa posible, a aula de PT será ocupada, durante cada sesión, 

soamente por un mestre/a de PT co seu alumno/a ou alumnos/as 

correspondentes en cada unha das sesións. 

Cando non sexa posible aplicar a medida anterior, cada mestre/a ocupará 

unha das mesas conxuntas cos seus propios alumnos/as como se estaba a 

realizar ata o de agora, mantendo todas as medidas de seguridade 

aconselladas: uso da máscara por parte dos mestres/as e a máxima 

distancia de seguridade. 
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Dadas as reducidas dimensións da aula de PT, procurarase que o número 

de alumnos/as atendido por cada mestre/a de PT nesa aula sexa o máis 

reducido posible en cada unha das sesións. Se o mestre de PT debe atender 

a máis dun alumno/a nalgunha sesión, este alumnado deberá formar parte 

do mesmo grupo estable de convivencia (formará parte da mesma aula). O 

outro/a mestre/a de PT deberá realizar a súa intervención ou ben na aula 

de referencia do alumno/a, ou ben deberá utilizar/habilitar un espazo na 

aula de informática (no caso de que esta non estea a ser utilizada polo 

asesor Abalar), na de música, ou na aula de Relixión (antiga aula de 

inglés). 

 

    A distancia de seguridade entre o alumnado será a máxima posible en 

función da   situación real que existe nesta aula. 

 

Actividade diaria. 

    O alumnado só levará á aula de PT o estritamente necesario, debendo 

deixar mochila, libros e resto de material que non vaia a utilizar na súa 

aula de referencia. 

  

    O alumnado traerá o seu propio estoxo cos materiais (lapis, bolígrafos, 

gomas, pinturas…) que vaia a utilizar durante a sesión.  

 

    Non se permitirá que os alumnos/as se presten material entre eles/as. 

 

    Cada lapis, rotulador, bolígrado e demais material escolar do alumno/a 

deberá estar correctamente identificado co seu nome. 

 

Aula de AL. 

Nº da aula: 23 

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima da aula de AL debe estar constituída por: 

- Xel  hidroalcohólico. 

- Panos de papel desbotables. 

- Limpador desinfectante. 
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- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

- Mampara protectora de metacrilato. 

 

Medidas de seguridade e hixiene. 

    Se se ten que traballar de maneira grupal e hai que compartir materiais, o 

profesorado debe priorizar que o alumnado extreme as medidas de hixiene 

e evite tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo momento. 

 

    Os materiais compartidos polo alumnado deben ser  desinfectados antes 

de ser utilizados por outro/a alumno/a. 

 

    Cando se traballe con fichas en formato papel, unha vez finalizadas, 

gardaranse  nun sobre ou cartafol debendo pasar o período de corentena 

de, polo menos, 48 horas. 

 

    Extremarase a hixiene de mans, tanto por parte do alumnado como das 

mestras de AL. Cando remate unha clase, o alumnado e o profesorado 

deberán realizar un lavado meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante, polo menos, 40 segundos, ou ben con solución hidroalcohólica, 

durante un mínimo de 20 segundos.  

 

    Extremarase a hixiene de superficies e a orde no posto de traballo e nas 

mesas da aula. No momento de entrada á aula, se é necesario, o alumnado 

e as mestras de AL dedicarán uns minutos á desinfección das mesas e das 

cadeiras.  

 

    O material, xogos didácticos e o ordenador serán desinfectados antes e 

despois do seu uso. 

 

    Os xogos didácticos non serán de moitas pezas e deberán ser de fácil 

desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan 

estritamente necesarios. 
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    Ao final da clase procederase a  desinfectar tanto o material individual do 

alumnado, como o material da aula de AL. Procederase, posteriormente, á 

desinfección de mans. 

 

    Se é posible, extremarase a ventilación natural do espazo e aumentarase a 

subministración de aire fresco. Deberán realizarse tarefas de ventilación 

da aula de, polo menos, 5 minutos ao inicio da xornada, ao finalizar e 

tamén entre as clases, sempre que sexa posible e cando as condicións 

meteorolóxicas o permitan. 

 

Organización do espazo. 

    Dada a situación excepcional que estamos a vivir actualmente, 

recoméndase, sempre que sexa posible, atender o alumnado con 

necesidades educativas na súa aula de referencia, salvo naquelas 

circunstancias nas que a atención na aula de apoio sexa a mellor opción. 

 

    Cando a intervención e o apoio con este tipo de alumnado se realice na 

aula de AL, será a propia mestra quen, por motivos de seguridade, acudirá 

a recollelo á súa aula de referencia.  

Mentres a mestra de AL non acuda a recollelo á súa aula de referencia, o 

alumno/a non poderá sair da aula. 

Á hora de finalizar a clase, o profesorado de AL tamén acompañará o 

alumnado á súa aula polos mesmos motivos. 

 

    Por mor das reducidas dimensións da aula de AL, esta será ocupada, 

durante cada sesión, soamente por unha das mestras de AL cun so 

alumno/a ou ben con dous alumnos/as sempre que formen parte do 

mesmo grupo estable de convivencia (formará parte da mesma aula). 

A outra e mestra de AL deberá realizar a súa intervención ou ben na aula 

de referencia do alumno/a, ou ben deberá utilizar/habilitar un espazo na 

aula de informática (no caso de que esta non estea a ser utilizada polo 

asesor Abalar), na de música, ou na aula de Relixión (antiga aula de 

inglés). 
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    A distancia de seguridade entre o alumnado será a máxima posible en 

función da   situación real que existe nesta aula. 

 

Actividade diaria 

    Unha situación especial dentro da aula de AL é o traballo  fonoarticulador       

por parte do profesorado de Audición e Linguaxe. Nesta situación 

especial, tanto o alumnado como o profesorado, deben ter a boca visible 

para poder traballar devandito aspecto. Pero o proceso de  fonación, ao 

non usarse máscara no devandito momento, provoca a proxección de  

gotículas ao aire que quedan en suspensión podendo ser fronte de 

transmisión de  SARS- CoV-2. Nesta situación especial, empregarase 

unha pantalla de metacrilato que separará o alumno/a da mestra. Ao final 

de cada sesión deberase  desinfectar a pantalla. 

 

    O alumnado só levará á aula de AL o estritamente necesario, debendo 

deixar mochila, libros e resto de material que non vaia a utilizar na súa 

aula de referencia. 

  

    Non se permitirá que os alumnos/as que conincidan na aula de AL se 

presten ou compartan material entre eles/as. 

 

    Non se deberá prestar ao alumnado que acuda a aula de AL material da 

propia aula (bolígrafos, lápices, gomas, pinturas,…). No caso de que sexa 

necesario prestarlle ao alumnado material da propia aula de AL, habería 

que desinfectalo antes e despois do seu uso. 

 

    Cada lapis, rotulador, bolígrado e demais material escolar do alumno/a 

deberá estar correctamente identificado co seu nome. 

 

Departamento de Orientación. 

Aula nº: 11 

 

A orientación educativa nun centro docente xira ao redor de tres ámbitos: a 

acción titorial, a atención á diversidade e a orientación académica e profesional 

do alumnado. Esta tripla acción dá lugar a que polo despacho de orientación 
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poida pasar calquer membro da comunidade educativa como alumnado, 

pais/nais, profesorado, equipo directivo...  

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima do despacho de Orientación estará consituída por: 

- Dispensador de xel desinfectante  hidroalcohólico. 

- Panos de papel desbotables. 

- Limpador desinfectante. 

- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

 

 Medidas de seguridade e de hixiene. 

 As medidas de seguridade a adoptar no despacho de Orientación son: 

    Establecemento dun aforo máximo de 2 persoas. Unha das persoas será a 

xefa do DO. 

  

    Na porta do despacho poñerase información visual indicando o aforo 

máximo e as normas de hixiene da dependencia. 

 

    Se a reunión supón superar o devandito aforo, buscarase outro espazo do 

centro que permita manter, axeitadamente, a distancia de seguridade entre 

as persoas que acudan á reunión. 

 

    Sempre que sexa posible, e cando as condicións meteorolóxicas o 

permitan, extremarase a ventilación natural do espazo e aumentarase a 

subministración de aire fresco. Deberán realizarse tarefas de ventilación 

deste espazo de, polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, ao finalizar 

e tamén entre as reunións que a orientadora mantivera co alumnado, cos 

mestres/as ou cos pais/nais. 

 

    A porta do despacho deberá permanecer aberta, sempre que sexa posible, 

para favorecer a ventilación. Só se deberá pechar cando se esté levando a 

cabo unha reunión. 

 

    Sempre que sexa posible, reducirase a visita de alumnado e proxenitores 

ao despacho de Orientación ao estritamente necesario, fomentando o uso 



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

27 

 

de medios telemáticos ou telefónicos. As visitas dos proxenitores e 

doutras persoas alleas ao centro realizaranse mediante cita previa. 

 

    Á entrada e á saída do despacho de Orientación, procederase sempre á 

desinfección de mans por parte das persoas que acudan a el. 

 

    A orientadora do centro evitará compartir material coas persoas que 

acudan ao despacho. En caso de ter que compartilo, deberá ser 

desinfectado antes e despois do seu uso. 

 

    Unha vez finalizada unha visita ao despacho de Orientación, a orientadora 

procederá á desinfección das superficies ocupadas e usadas mediante a 

aplicación do limpador desinfectante. Tras a limpeza, os panos 

desbotaranse de forma segura, procedendo, posteriormente, á desinfección 

de mans. 

 

    Ao final do horario escolar diario, a mesa do despacho debe quedar 

totalmente libre de papeis e materiais para proceder a unha correcta 

desinfección. 

 

Organización do espazo. 

    Cando a xefa do DO teña que valorar a un alumno/a, será a mesma xefa 

do DO a que acuda a recollelo á súa aula de referencia. 

Por mor das reducidas dimensións do espazo destinado ao Departamento 

de Orientación, este será ocupado, durante cada sesión, soamente pola 

orientadora e un alumno. No caso de que a orientadora deba traballar 

simultáneamente con máis dun alumno/a, poderá usar outros espazos do 

centro máis amplos como a sala de informática (sempre que non estea 

ocupada polo asesor Abalar), a aula de Relixión, a de Música ou ben a 

aula de PT sempre que  non estean a ser utilizadas por outros mestres/as. 

 

    Durante as visitas dos proxenitores, a xefa do DO só atenderá a unha 

persoa. Acónsellase que só acuda ou ben o pai ou ben a nai do alumno/a. 
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    Para a atención e entrevista cos pais/nais, adoptarase a maior distancia 

posible entre a xefa do DO e o pai ou a nai. Será obrigatorio o uso de 

máscara, tanto por parte da orientadora como por parte do pai ou nai que 

acuda ao despacho de orientación. 

 

    Dadas as reducidas dimensións do DO, as reunións dos seus membros 

deberán ter lugar en espazos amplos como a biblioteca, a aula de PT, ou 

outros espazos, procedendo, unha vez finalizada a reunión, a realizar 

tarefas de desinfección dos espazos ocupados. 

 

Actividade diaria 

    Cando coincidan varios alumnos nunha sesión de valoración, por parte da 

orientadora, non compartirán material de uso propio (bolígrafos, lápices, 

gomas, pinturas…). 

  

    Cada aulumno/a que acuda ao despacho de orientación para a realización 

dalguna proba psicopedagóxica deberá vir provisto/a do seu propio 

material necesario para levala a cabo. 

 

    Non se deberá prestar ao alumnado que acuda ao despacho do DO  

material utilizado pola orientadora. No caso de que sexa necesario 

prestarlle ao alumnado material como bolígrafos, lápices, gomas… 

habería que desinfectalo antes e despois do seu uso. 

 

 

15º. Titorías coas familias. 

    Tal e como indica o Protocolo de adpatación ao contexto da COVID -19 

nos centros de ensino de Galicia para o curso 2021-2022, nas reunións de 

titoría e nas comunicacións, por outros motivos, coas familias, 

priorizarase a comunicación por teléfono ou videchamada. 

 

    Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores ou ben porque o 

titor/a ou mestres/especialistas o consideran máis viable e factible, 

realizaranse reunións presenciais, previa cita, adaptando os espazos 

utilizados para estas reunións que, xeralmente, serán as aulas da titoría 
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correspondente, onde se garantirá a distancia de seguridade, sendo 

obrigatorio o uso da máscara por parte do mestre/a e do pai/nai.  

 

    Só acudirá un dos proxenitores. 

 

    Tanto ao entrar como ao sair da aula onde vaia ter lugar a reunión co 

titor/a ou mestre/a especialista, o pai/nai deberá desinfectarse as mans con 

xel hidro alcohólico. 

 

    Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha 

proba  escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias da 

mesma e evitar a manipulación conxunta. 

 

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

 Información coas familias. 

Calquer comunicación e información xeral seralles transmitidas ás familias 

a través da páxina web do centro, por medio de AbalarMóbil, nos 

taboleiros de anuncios e columnas situados no patio cuberto. 

 

Evitarase, sempre que sexa posible, a información a través do papel 

impreso. 

 

Os respectivos titores/as, se así o consideran, crearán grupos de WhatsApp 

cos pais e nais dos seus respectivos alumnos. Este medio de comunicación 

só se usará para realizar comunicados, dun xeito urxente e instantáneo, 

relacionados con calquer asunto importante do centro ou actividades que 

afecte aos seus fillos/as. As familias non poderán usar estos grupos de 

WhatsApp para outros fines que os sinalados neste parágrafo. 

 

Dun xeito individual, usarase, tamén, coas familias a canle telefónica ou 

ben o correo electrónico para solventar asuntos persoais. 

 

Canles de información con persoas alleas ao centro. 

As canles de información que se usarán con persoas alleas ao centro, serán 

principalmente a canle telefónica e o correo electrónico. 

 



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

30 

 

Cando sexa preciso que persoas alleas ao centro acudan persoalmente, 

deberán desinfectarse as mans con xel hidroalcohólico ao entrar e ao sair e 

deberán usar, obrigatoriamente máscara, así como manter unha distancia 

mínima de seguridade co persoal e alumnado do centro de, a lo menos, 1,5 

metros. 

 

17º. Uso da máscara no centro. 

    Todo o alumnado, o persoal docente e o non docente teñen a obriga de 

acudir ao centro, cada día, provistos da súa propia máscara, debendo traer 

dúas máscaras: unha delas será a que cada alumno e persoal traballador 

leve posta e outra será de reposto, en caso de que se rompa, se extravíe ou 

se manche a primeira. 

 

    Todo o alumnado e todo o persoal do centro teñen a obriga de usar 

máscaras durante toda a xornad lectiva, en todos os espazos do centro 

educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. 

 

    O uso da máscara por parte do alumnado de Educación Infantil non é 

obrigatorio, pero si recomendable.  

 

    O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 e anos de idade con 

independenza do mantemento da distancia interpersonal. Segundo o 

Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID- 19 para o curso 2021-

2022, publicado polas Consellerías de Educación e de Sanidade, a obriga 

de utilización de máscara será efectiva no momento no que o alumno/a 

cumpra os 6 anos de idade, independentemente do curso no que estea 

matriculado.  

 

    O emprego da máscara será obrigatorio nas clases de Educación Física. 

 

    O alumnado, o profesorado e demais persoal teñen a obriga de usar 

máscaras fóra das aulas. 
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    É obrigatorio usar máscara de protección nas circulacións polos espazos 

comúns (corredores, baños, escaleiras, biblioteca, sala de mestres/as), así 

como nos cambios de aula. 

 

    Se o momento da merenda do alumnado de Educación Primaria, por 

circunstancias excepcionais, ten lugar fóra da súa aula de referencia, 

deberá usar máscara obrigatoriamente e só poderá quitala no momento de 

proceder ao almorzo, debendo manter unha distancia mínima de 

seguridade co resto dos seus compañeiros de entre 1 metro ou 1,5 metro. 

 

    No momento do recreo, o uso da máscara é obrigatorio. 

 

    Nas entradas e saídas ao centro é obrigatorio o uso de máscaras por parte 

de todo o alumnado, o persoal docente e non docente, así como por parte 

dos pais/nais e persoas alleas ao centro. 

 

    Non se prohibirá o uso de viseiras protectoras por encima da máscara. 

    O alumnado poderá non usar máscara cando exista algún problema de 

saúde acreditado que o desaconselle, algunha necesidade de apoio 

educativo recoñecida ou ben presente alteracións de conduta que fagan 

inviable a súa utilización. 

 

    Todos os titores/as e demais profesorado deberán explicarlle ao alumnado 

que as máscaras son persoais e baixo ningún concepto, débenselles prestar 

a outros/as compañeiros/as. Todo o profesorado do centro e demais 

persoal non docente deberá vixiar o uso axeitado das máscaras por parte 

do alumnado. 

 

    Nos momentos nos que o alumnado e o persoal docente ou non docente 

non estean a usar a  máscara, deben gardala. Non se debe deixar a máscara 

en contacto con calquer superficie. 
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18º. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

Para dar a coñecer este Plan de adaptación entre o persoal docente e non 

docente do centro será enviado ao correo electrónico de cada mestre/a e do 

persoal non docente. 

 

O mércores, 1 de setembro de 2021, todo o claustro de mestres/as deberá 

aportar suxerencias e propostas de mellora deste plan e serán informados da 

obriga da súa aplicación.  

 

Se é posible, entre o venres, 3 de setembro, e o luns, 6 de setembro, este 

Plan, coas modificacións necesarias xa feitas, será enviado, vía correo 

electrónico a todos os membros do Consello Escolar para a súa valoración. 

 

Unha vez valorado polo Claustro de mestres/as e o Consello Escolar e 

tamén se é posible, antes do 9 de setembro, este Plan de adaptación á 

situación COVID-19 no curso 2021/2022 será publicado na páxina web do 

centro para a súa difusión entre e a comunidade educativa do CEIP 

Piñeiros, pasando a formar parte da documentación existente no centro. 

 

A ANPA recibirá, tamén, unha copia deste plan. 

 

Ademais,  durante as dúas primeiras semanas lectivas do mes de setembro, 

os mestres/as e o persoal non docente encargaranse de informar o alumnado 

e as familias do CEIP Piñeiros sobre as medidas de obrigado cumprimento 

que están reflectidas neste Plan e que toda a comunidade educativa debe 

adoptar. 

 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

19º. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a  

limpar de xeito frecuente. 

Conserxe. 

Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado. 

 

Limpadoras. 

- Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 
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- Limpeza e desinfección dos despachos. 

- Limpeza e desinfección da sala de mestres/as. 

   -Limpeza e desinfección dos baños dúas veces ao longo do día. 

 

20º. Distribución horaria do persoal de limpeza. 

Dúas limpadoras polas tardes: dende as 14:00 horas ata as 22:00 horas. 

Pola mañá acudirá outra limpadora para desinfectar baños e superficies.  

 

21º. Material e protección para a realización das tarefas de limpeza. 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección 

aconsellados para levar a cabo este labor, como son as luvas e a máscara. 

 

Suponse que a empresa de limpeza será a encargada de subministrar ao 

persoal de limpeza do material de protección necesario así como de 

trasladarlles as normas de seguridade, protección e hixiene que deben 

cumplir. 

 

22º. Cadro de control de limpeza dos aseos. 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza no que se 

anotarán ás horas ás que se realizaron os labores e a persoa encargada de 

levalos a cabo. Pendende de confirmar. 

 

23º. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

- En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as 

ventilacións das aulas.  

- A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e 

será levada a cabo pola conserxe. 

- Ao longo do resto da mañá, este labor será responsabilidade do 

profesorado de cada curso que, antes de cada cambio de clase, deberá 

facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

 

24º. Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e 

diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de 

hixiene persoal: panos desbotables, luvas, máscaras. 
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O resto de papeleiras terán o uso habitual.  

 

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito 

distinto, empregando unha bolsa de diferente cor, evitando a súa mestura co 

lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 

 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

Segundo o Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, o centro 

educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e 

contabilización dos custos deste material sexan individualizables respecto 

das restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle 

os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante a 

COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo. 

A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar 

todo o material de protección e hixiene que dispón o centro. 

 

Segundo isto, dentro da contabilidade do ano 2021 crearase unha partida 

económica nova, denominada “Material COVID 19”. Irase adquirindo o 

material de hixiene e sanitario segundo as necesidades que se vaian 

presentando ao longo do que resta do ano 2021.  

No orzamento económico do ano 2022 crearase, tamén, a partida “Material 

COVID -19” definida con orzamento propio. 

 

As facturas do material adquirido  por mor do contexto COVID-19 serán 

arquivadas nun cartafol específico. 

 

26º. Determinación do sistema de compras do material de protección. 

Para a adquisición do material de protección, hixiene e desinfección, 

contactarase con empresas especializadas, subministradoras deste tipo de 

material e, se é posible, establecidas na contorna. 

Contactarase co seu comercial, vía telefónica ou a través do correo 

electrónico, solicitando un orzamento do material necesario en cada 
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momento. Se o equipo directivo considera axeitado o orzamento 

presentado, solicitaráselle á empresa o subministro do material.  

A adquisición do material será xestionada dende a secretaría do centro ou 

ben dende a dirección. 

 

O aprovisionamento de máscaras para o alumnado, profesorado e resto de 

persoal non docente será individual, pois actualmente é un elemento de uso 

obrigatorio para saír da casa, se ben poderán utilizarse as existentes no 

centro en caso necesario. 

 

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

reposición. 

Correspóndelle ao equipo COVID, do que tamén forma parte a secretaria 

do centro, a distribución e organización de todo o material entre o persoal 

docente e non docente, así como polos diferentes espazos do centro nos 

que se considere necesario ou imprescindible o seu uso. 

 

Na primeira semana de setembro, repartirase entre todo o persoal docente e 

non docente o material hixénico e de limpeza para a súa distribución e 

colocación nas aulas e demais espazos do centro. 

 

Haberá dispensadores de xel hidroalcohólico, botellas de xeles 

hidroalcohólicos, papeleiras de pedal, panos desbotables e produtos 

desinfectantes en todas as aulas, así como na biblioteca, ximnasio, 

despachos, conserxería, sala de mestres/as e á entrada do centro.  

 

Consideramos que, nos aseos, abonda coa auga e o xabón para a 

desinfección das mans. 

 

Cando a conserxe, persoal de limpeza, secretaria ou demais persoal 

detecten escaseza de calquera dos materiais desinfectantes, xestionarase 

unha nova adquisición. 
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XESTIÓN DOS ABROCHOS 

28º. Medidas 

Seguindo o Protocolo de adaptación ao contexto da COVID -19 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, non asistirán 

ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en 

illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 

diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as persoas en 

espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 

    Todos os días, e antes de acudir ao centro educativo, o pai/nai de cada 

alumno/a realizaralle unha autoavaliación ao seu fillo/a a fin de 

comprobar posibles síntomas compatibles cunha infección por SARS-

COV-2. As familias vixiarán o estado de saúde e realizarán a toma de 

temperatura antes de saír de casa para ir ao centro educativo. 

 

 Utilizarase a enquisa clínico-epidemolóxica que figura no Protocolo de 

adaptación ao contexto da COVID 19 (anexo I) nos centros de ensino para 

o curso 2021-2022. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o 

alumnado non acudirá ao centro, e a súa familia contactará, 

inmediatamente, co centro de saúde de referencia do alumno/a. Para a 

xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, 

abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. 

 

    Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-COV-

2 nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, 

contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá 

presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará 

consulta telefónica co seu pediatra ou co seu facultativo que valorará a 

solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera 

consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do 

test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario 

do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. 
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    No caso de que o alumno ou a alumna fose confirmado/a como caso 

COVID-19, o pai ou a nai contactará, sen demora, co centro e informarán 

da situación. 

 

    Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-

19, o alumnado que conviva con ela non poderá acudir ao centro ata que 

se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a 

súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do 

centro. 

 

    Diante dun suposto no que un alumno/a, ou calquer traballador do centro 

dos  que se sospeita que comezan a desenvolver síntomas compatibles con 

COVID-19 no centro educativo, seguirase o seguinte protocolo de 

actuación: 

- Levarase a un espazo separado de uso individual que será o baño das 

mestras situado no andar baixo. 

- Colocaráselle unha máscara cirúrxica. 

- Tomaráselle a temperatura mediante un termómetro de raios 

infravermellos. 

- Contactarase coa familia, no caso de afectar ao alumnado.  

- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061. 

- A persoa que acompañe o caso sospeitoso deberá levar o material de 

protección adecuado: máscara cirúrxica se a persoa con síntomas a 

leva; de forma excepcional, e no caso específico de que o/a alumno/a 

teña unha exención para o uso da máscara por xustificación médica ou 

é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa acompañante usará 

máscara FFP2 (KN95), ademais dunha pantalla facial e unha bata 

desbotable. 

 

    Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible 

coa COVID-19, os restantes casos agardarán, acompañados por algunha 

persoa traballadora do centro educativo, preferentemente nun espazo 

ventilado adecuadamente. 
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    O centro contactará con aquel alumnado que non acuda ás clases, para  

descartar como causa, a existencia dalgunha situación de corentena, 

sospeita ou confirmación de COVID-19. 

 

    O traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 

protexido por máscara, logo de seguir as instrucións do Centro de Saúde, 

ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

 

    Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as 

recomendacións da Central de Seguimento de Contactos ou da Xefatura 

Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada 

unha parte do centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o 

funcionamento do resto da forma habitual en función do número de 

contactos identificados en cada abrocho. 

 

    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. 

 

    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, a todas 

as persoas que teñan a consideración de contacto próximo. 

 

    A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das 

normas previstas no protocolo relativas ao ensino a distancia.  

    Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou 

centro, realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da 

actividade lectiva. As fases establecidas para a reactivación son 

orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración 

como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. 

O modelo proposto establece tres fases: 

 

 

 



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

39 

 

Fase 1 (adecuación dos espazos)  
 

Fase 2 (Asistencia de todo o alumnado días 

alternos)  
 

Fase 3 (Fase de reactivación)  
 

Duración: 2 días  

 

Nesta primeira fase, previa ao reinicio da 

actividade, será o equipo COVID do centro quen 

estableza as actuacións a desenvolver, en 

colaboración coas autoridades sanitarias e 

educativas  

 

Obxectivos:  

- Análise da situación dos espazos e as súas 

necesidades. O equipo COVID reunirase 

para estudar a situación en función de se o 

peche afectou a unha soa aula, ou a todo o 

centro.  

- Sempre asesorado polas autoridades sanitarias 

e educativas, o equipo COVID asegurarse 

de que tanto a aula ou aulas e espazos 

comúns estean limpos e correctamente 

desinfectados, de que exista persoal docente 

necesario para realizar a incorporación ás 

aulas e revisión de posibles erros no plan de 

adaptación e, se é necesario, modificación 

dalgún dos seus apartados. 

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, 

distribuíndo as mesas e as cadeiras de forma 

que se consiga unha maior distancia  entre 

elas.  

- Redefinición dos circuítos de circulación 

interna  

Duración: 1 semana  

 

A porcentaxe do alumnado na aula, de forma 

simultánea, será do 50%. Esta fase é fundamental 

para a adquisición polos alumnos das medidas de 

hixiene e distanciamento e para recuperar os hábitos 

diarios do ensino presencial. 

Todo o alumnado se incorporará, seguindo a orde 

alfabética, pero alternándose nos días.  

 

Obxectivos: 

       - Mellora dos criterios de entrada e saída do   

alumnado de forma progresiva. 

- Impartir os contidos propios do currículo. 

- Combinarase o ensino presencial e a distancia. 

- Revisión das actividades realizadas no período 

do ensino telemático. 

- Buscar alternativas de xogo e entretemento 

divertidas pero que permitan manter o 

distanciamento social.  

- Formar o alumnado na importancia das 

medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e de hixiene de 

mans.  

- Formar o alumnado nas medidas de 

distanciamento físico no recreo  

- En caso de que se teñan que implantar novas 

normas derivadas da pandemia no SARS-

COV.2, informar ao alumnado e ás familias 

Duración: 1 semana  

 

A porcentaxe do alumnado na aula, de forma 

simultánea, será do 100%. 

 

Nesta fase xa todos os/as alumnos repasarán as 

medidas necesarias no período de pandemia.  

 

Obxectivos  

- Valoración e avaliación dos contidos 

adquiridos durante o ensino a distancia. 

- Volver á dinámica de clases presenciais, pero 

sen abandonar o emprego da aula virtual 

para as tarefas e para complementar as 

aprendizaxes na casa. 

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.  

- Disposición, en puntos estratéxicos, de 

información visual clara para o alumnado.  
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- Reorganización das quendas de recreo para 

que se realicen de forma graduada. 

delas.  
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29º. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade 

sanitaria e educativa 

No suposto da aparición dun caso ou dunha sospeita de coronavirus  

neste centro educativo, tanto sexa entre o alumnado ou persoal traballador 

do mesmo, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19, neste 

caso a directora do CEIP Piñeiros, contactará coa CSC, a través da 

aplicación Educovid. 

 

No caso de ausencia da directora do centro, exercerá esta función a xefa 

de estudos. 

 

Tal e como sinala o Protocolo de adaptación ao contexto da COVID -19, 

para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro 

educativo o antes posible, o caso confirmado ou a persoa de referencia 

deberá notificar o resultado positivo ao centro.  

O Equipo COVID deberá recompliar a información necesaria para a 

identificación dos contactos estreitos. 

Sempre que ao Equipo COVID se lle notifique que existe unha persoa cun 

diagnóstico confirmado de COVID-19 no centro de ensino, deberá pórse 

en contacto coa Central de seguimento de contactos para identificar os 

contactos estreitos do ámbito educativo. 

 

Seguindo o Protocolo, tras a aparición dun caso diagnosticado como 

Covid 19, seguiranse as recomendacións da Xefatura Territorial de 

Sanidade, sendo posible que teña que estar illada unha parte do centro 

educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto 

das aulas de forma habitual en función do número de contactos 

identificados en cada abrocho. 

 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

30º. Procedemento de solicitude. 

Segundo o Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 e de 

conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español, 

os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, 
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sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo 

as medidas de protección de forma rigorosa.  

 

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 pode ser protexido no seu posto de traballo 

mediante as medidas establecidas neste plan de adaptación ou ben ata que se 

atope nunha situación de incapacidade temporal. 

 

Cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos 

sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos: 

1º. 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 do protocolo e que se adxunta a 

este plan). 

 

2º. 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 a determinación das medidas de protección existentes (anexo 

IV do Protocolo e que se adxunta a este plan). 

 

3º. A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan 

solicitudes unha relación das peticións de valoración da sensibilidade 

do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección 

Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación de 

A Coruña. 

 

4º. 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. 
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Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos 

existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá 

informe. 

 

5º.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/a 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. 

 

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

a obriga de acudir presencialmente ao centro. 

 

Se a Inspección Médica Educativa lle recoñece a un traballador do centro a 

incapacidade temporal por mor da COVID-19, o traballador e a directora 

do CEIP Piñeiros deberán seguir o procedemento habitual da xestión da 

súa baixa por incapacidade temporal: 

  O traballador escaneará a súa baixa. 

  O traballador comunicará o seu parte de baixa escaneado, por 

incapacidade temporal, a través da aplicación “DatosPersoais”. 

  Automáticamente, no correo electrónico do CEIP Piñeiros recibirase 

unha notificación da baixa por incapacidade temporal do traballador. 

  Unha vez recibida esa notificación, a directora do centro solicitará a 

través da aplicación “Persoal centros” un mestre/a substituto ou ben un 

traballador non docente. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

31º. Entradas e saídas. 

A entrada e saída no CEIP PIñeiros é un momento complicado xa que só conta 

cun so punto de acceso.  

 

O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as 

aglomeracións e os tempos de espera nas entradas e saídas. 

O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios, tanto por 

parte das familias como por parte do profesorado. 

 

Ao existir no CEIP Piñeiros unha soa porta de acceso, non é posible habilitar 

diferentes entradas ou saídas para o alumnado das dúas etapas educativas: 

educación infantil e educación primaria. 

 

Horarios de entradas e saídas. 

Educación Infantil 

Entrada: 9:05 

Saída: 13:40 

 

Educación Primaria: 

- 1º curso: 

Entrada: 9:00 

Saída: 14:00 

 

- 2º curso: 

Entrada: 9:00 

Saída: 14:00 

 

- 3º curso: 

Entrada: 8:55 

Saída: 13:55 

 

- 4º curso: 

Entrada: 8:55 

Saída: 13:55 
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- 5º curso: 

Entrada: 8:50 

Saída: 13:50 

 

- 6º curso: 

Entrada: 8:50 

Saída: 13:50 

 

Entradas: 

    A familia do alumnado non accederá ao interior do centro nin 

acompañarán os seus fillos/as ata as respectivas aulas. Tampouco poderán 

acceder ao interior do centro os pais, nais u outros familiares do alumnado 

con necesidade específica de apoio educativo. 

 

    As familias ou titores só poderán entrar ao edificio escolar en caso de 

indicación do profesorado ou do equipo directivo, cumprindo sempre as 

medidas de prevención e hixiene. 

 

    Todos os alumnos/as deberán vir provistos/as das súas respectivas 

máscaras, tendo a obriga de levalas postas mentres agardan a súa quenda 

para entrar, tamén no momento de acceso ao centro e ata a entrada ás súas 

respectivas aulas.  

 

    O alumnado de Educación Primaria non poderá acceder ao recinto 

exterior do centro acompañado por ningún adulto. Deberán situarse eles 

sos nas súas respectivas filas. 

 

    O alumnado da etapa de Educación Infantil poderá acceder ao recinto 

escolar externo, acompañado por un so dos proxenitores. Alí serán 

recibidos e recollidos polas respectivas titoras de Educación infantil. O 

alumnado de Educación infantil tamén deberá entrar por quendas, 

formando filas e comezando polo alumnado de 6º curso de Educación 

Infantil, a continuación 5º curso de Educación Infantil e, por último, 4º 

curso de Educación Infantil. Os pais e nais deberán usar máscara e manter 
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unha distancia mínima de seguridade de, a lo menos, 1,5 metros entre eles 

mentres agardan a que entren os seus fillos/as. 

  

    No período de adaptación que comprende entre o 9 e o 21 de setembro de 

2021, os pais e nais tampouco poden acceder ás aulas nin ao interior do 

edificio. 

 

    Ao estar as aulas de 6º curso de Educación Infantil e de toda Educación 

Primaria situadas no primeiro andar, no momento da entrada, o alumnado 

de todos estes cursos subirá polas primeiras escaleras, preto da 

conserxería, e respectando, sempre, a distancia de seguridade de, polo 

menos, 1,5 metros. No momento de acceder ao centro, non poderán 

utilizar as escaleiras situadas ao fondo do corredor. 

 

    No momento do acceso do alumnado de Educación Primaria ao centro 

estarán de garda de entrada os mestres/as aos que lles corresponda 

impartir clase na primeira hora. Deberán achegarse ao portalón da entrada 

ao recinto para facerse cargo dos seus respectivos grupos de alumnos. 

 

    O profesorado e demais traballadores do centro non poden formar grupos 

ou agomeracións diante da conserxería no momento da entrada do 

alumnado. 

 

    No momento de acceso do alumnado de Educación Infantil ao centro, 

serán as 4 mestras de Educación Infantil as que controlen a entrada de 

acceso deste alumnado. 

 

    Durante o desprazamento do alumnado polo interior do centro, os 

alumnos e alumnas evitarán tocar as paredes,  pasamáns das escaleiras e 

obxectos que atopen ao seu paso. 

 

    Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, 

ou cando a presenza dos pais sexa requirida polo persoal do CEIP 

Piñeiros, non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo. 
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    Os pais/nais só poderán acceder ao centro no horario de atención ás 

familias en conserxería e en secretaría que é dende as 13:10 ata as 14:45 

horas. Este horario non pode ser coincidente con horarios de entrada e 

saída nin con intercambio de clases ou recreos. Se hai pais/nais que non 

poden acudir nese horario, deberán poñerse en contacto co centro para 

pedir cita previa con fin de ser atendidos noutro momento. 

 

Saídas. 

    Non se permite que o alumnado, no momento da saída, quede formando 

agrupacións nos corredores, no patio ou que xoguen entre eles/as. 

Deberán sair provistos das súas máscaras, formando ringleiras e mantendo 

a distancia mínima de seguridade de 1,5 metros. 

 

    O alumnado de 6º curso de Educación Infantil e de toda Educación 

Primaria realizará a saída polas escaleiras situadas en fronte da aula de 

Pedagoxía Terapéutica.  

 

    A orde de evacuación será dende as clases máis próximas ás escaleiras de 

saída, ata as clases máis afastadas, sempre mantendo a distancia de 

seguridade. A orde, pois, de saída do alumnado de Educación Infantil será 

o seguinte: 4º, 5º e 6º cursos. 

A orde de saída do alumnado de Educación Primaria será o seguinte: 1º, 

2º, 3º, 4º, 5º, e 6º cursos. 

 

    Non se desaloxará a planta primeira mentres a planta baixa non estea 

desaloxada. 

 

    Para realizar toda a operación de maneira ordenada e segura, o 

timbre/música soará ás 13:40 horas. 

 

    Os pais e nais do alumnado de Educación Infantil poderán acceder ao 

patio cuberto agardadando a saída dos seus fillos/as. Deberán usar 

máscara, evitar agrupacións e aglomeracións entre eles e manter a 

distancia mínima de seguridade de 1,5 metros. Unha vez que recollan os 

seus fillos/as deberán abandonar, inmediatamente, o recinto escolar. 
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    Os pais e nais do alumnado de Educación Primaria deberán agardar polos 

seus fillos no exterior do recinto escolar.  

 

    Os titores/as ou mestres especialistas encargados de impartir docencia na 

última hora da mañá serán os encargados de custodiar os nenos e nenas 

dos diferentes cursos no patio cuberto e asegurarse de que os seus pais, 

nais ou outros familiares os recollen. 

 

    O profesorado a quen lle corresponda a última hora lectiva, previa á saída, 

velará para que o material escolar da aula quede recollido e desinfectado 

polo alumnado. Ademais as fiestras das aulas deberán quedar abertas. 

 

32º. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

Ao existir no CEIP Piñeiros unha soa porta de acceso, non é posible 

habilitar diferentes entradas para o alumnado das dúas etapas educativas: 

educación infantil e educación primaria. 

 

    As entradas e saídas realizaranse pola única porta de acceso ao centro que 

existe. 

 

    Para evitar o cruce entre persoas, o acceso ao primeiro andar realizarase 

polas escaleiras situadas xunto á conserxería. Circularase polo lado 

dereito das mesmas. A baixada dende o primeiro andar realizarase polas 

escaleiras situadas en fronte da aula de Pedagoxía Terapéutica. 

Circularase polo lado dereito das mesmas. 

 

    A circulación polo corredor de abaixo e polo de arriba realizarase sempre 

polo lado dereito, para manter unha mínima distancia de seguridade no 

caso de que se produza o cruce con outra persoa ou persoas. 

 

    Nas comunicación verticais, o uso do elevador quedará limitado para as 

persoas que o precisen por motivos de mobilidade, debendo utilizar a 

máscara. 

 



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

49 

 

    Durante o desprazamento do alumnado polo interior do centro, este 

evitará tocar as paredes, os pasamáns das escaleiras e obxetos que atope 

ao seu paso. 

 

33º. Cartelería e sinaléctica 

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, 

escaleiras, aseos, aulas, espazos comúns e zonas de recreo que advirta sobre 

o respecto da distancia de seguridade, a sintomatoloxía do COVID 19 e 

medidas de hixiene social e individual. 

 

A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración 

autonómica e impresa polo propio centro en tamaño A3 ou superior e a 

creada e elaborada no propio centro. 

 

Os corredores e as escaleiras estarán marcados con frechas indicativas das 

rutas a seguir, sempre pola dereita dos mesmos. 

 

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

correcta dese procedemento. 

 

34º. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

O CEIP Piñeiros non dispón de servizo de transporte. 

 

35º. Asignación do profesorado encargado da vixilancia. 

Entradas: Profesorado que imparta as súas clases na primeira hora da 

mañá.  

 

Recreo: 

Educación Infantil: 

       As mestras de Educación Infantil estarán cos seus alumnos no momento do       

       recreo, establecéndose unha mestra por aula (ratio: 1/25). Unha das mestra s   

       de AL acompaña todos os días as mestras de  Educación Infantil nas gardas     

       de recreo. A mestra de Relixión realiza tamén a garda de recreo en                      

       Educación Infantil os venres. A coidadora acompañará as titoras de                       

       Educación Infantil nas súas gardas de   recreo. 
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Educación Primaria: 

GRUPOS MESTRES/AS 

 

A - LUNS 

Iria Mayobre Ordóñez 

Eva Amor Bustabad 

 Nicolasa González Carrodeguas 

José Manuel Cheda Villadóniga 

 B - MARTES Gema Campos Tenreiro 

Mª del Carmen Díaz Vargas 

Eva Amor Bustabad 

 

C- MÉRCORES 

Lucía Fernández Romero 

José Ángel Izquierdo García 

Miguel Pedro Morillo Dapena 

 

D - XOVES 

Vanesa Bernal García 

Fabio M. López Romero 

Mª del Pilar Cartelle Lago 

Cada venres, os grupos irán rotando. 

 

Saídas: Profesorado que imparta as súas clases na última sesión da mañá. 

 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

36º.  Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada. 

O servizo de madrugadores comezará a impartirse a partir do 13 de 

setembro nunha das aulas do centro, dende as 7:00 horas e ata as 9:00 horas. 

Este servizo deberá estar coordinado pola ANPA As Aceas. 

 

Seguirase o protocolo ordinario co engadido das prevencións en materia de 

consumo de alimentos.  



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

51 

 

O alumnado non poderá compartir os alimentos que conforman o almorzó 

de cada día.  

Cada neno/a terá a súa propia cadeira e mesa e deberá existir unha distancia 

de 1,5 metros de separación entre cada cadeira.  

Todo o alumnado deberá acceder coa máscara posta, agás o alumnado de 

Educación Infantil que, aínda, non cumplise os 6 anos de idade. 

Soamente no momento de comer, poden quitarse as súas máscaras. 

Nos momentos de descanso o alumnado deberá seguir respectando a 

distancia mínima de seguridade e o uso da máscara. 

O/A monitor/a que acompañe o alumnado no momento dos almorzos será o 

encargado de desinfectar as mesas e as sillas antes e despois deste servizo. 

 

37º. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao 

servizo de comedor. Actividades organizadas pola ANPA. 

No CEIP Piñeiros non existe servizo de comedor. 

 

Polo de agora, a ANPA "As Aceas" non planificou actividades 

extraescolares. 

 

    A ANPA presentará á dirección do centro un Plan de actividades 

extraescolares e un Plan de continxencia que será revisado polo 

Consello Escolar para a súa aprobación. 

 

    O alumnado maior de 6 anos deberá usar máscara durante a realización 

das actividades. A máscara é recomendable para menores de 3 a 5 

anos, aga´s nos casos de exención legalmente previstos e acreditados 

por informe sanitario. O alumnado deberá levar, a lo menos, unha 

segunda máscara. 

 

    Non estará permitida a entrada de persoas alleas (pais/nais) nos espazos 

onde se desenvolvan as actividades. 

 

    Non estará permitida a presenza dos propios participantes cando non 

sexa a súa hora de actividade. 
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    A persoa monitora sairá a recibir o grupo cando as instalación estean 

libres. 

 

    A organización das tarefas e exercicios será de forma individual ou en 

pequenos grupos. 

 

    Baixo ningún concepto pdoerán compartirse botellas de auga que 

deberán estar claramente identificadas. 

 

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

Xuntazas do Consello Escolar. 

    Para realizar as xuntanzas dos membros do Consello Escolar,   

seguirase o protocolo habitual establecido no “Decreto 374/1996, do 

17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico das 

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria” e 

na “Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados 

aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación 

infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de 

educación infantil e primaria”.  

 

    As xuntazas realizaranse, preferentemente de xeito presencial, por 

considerar que o resultando das reunións de tipo presencial son 

sempre máis produtivas e clarificadoras que as reunións telemáticas. 

 

    As xuntanzas dos membros do Consello Escolar terán lugar nalgunha 

das aulas de Educación Primaria por ter calquera destas aulas unhas 

dimensións apropiadas para manter a distancia mínima de seguridade. 

    Todos os membros do Consello Escolar deberán acudir ás diversas 

reunións provistos das súas máscaras e mantendo a distancia mínima 

de seguridade de, a lo menos, 1,5 metros. 

 

    Se pola evolución da pandemia, estas reunións deben realizarse a 

distancia, hai que garantir a identidade dos membros que participen, o 

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

efectos, considerarase validamente emitido o voto formalizado na 

propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo 

electrónico. 
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   As convocatorias serán remitidas aos membros deste órgano colexiado 

a través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do 

día. Se é preciso, enviaráselles, tamén, a documentación necesaria. 

Así mesmo, no caso de que a votación deba realizarse por correo 

electrónico, adxuntarase un documento no que poida formalizar para 

cada un dos puntos o seu voto. 

 

Xuntazas da ANPA.  
Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán 

facela de xeito presencial se a situación epidemiolóxica o permite, 

empregando as instalación das antigas aulas anexas do centro, tal e como o 

estaban a realizar ata o curso pasado. 

 

Reunións xerais da ANPA co resto das familias: estas reunións realizaranse, 

preferentemente, de xeito presencial, se a evolución da pandemia o permite. 

Terán lugar nas instalación das antigas aulas anexas do centro, garantindo a 

distancia e limitando o aforo á 20 persoas. 

 

39º. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

Titorías coas familias. 

   Tal e como indica o Protocolo de adpatación ao contexto da COVID-19 

nos centros de ensino de Galicia para o curso 2021-2022, nas reunións 

de titoría e nas comunicacións, por outros motivos, coas familias, 

priorizarase a comunicación por teléfono ou videchamada. 

 

   Se non fose factible por imposibilidade dos proxenitores ou ben porque 

o titor/a ou mestres/especialistas o consideran máis viable e funcional, 

realizaranse reunións presenciais, adaptando os espazos utilizados para 

estas reunións que, preferiblemente, serán as aulas de titoría 

correspondente, onde se garantirá a distancia de seguridade, sendo 

obrigatorio o uso da máscara por parte do mestre/a e do pai/nai. 

Ventilarase a aula da reunión, tanto antes como despois e, na medida 

do posible, manteranse algunhas fiestras abertas durante a mesma. 

Estas reunións terán lugar os martes, dende as 16:00 horas ata as 17:00 

horas, con cita previa, empregando as seguintes canles: axenda do 

alumnado, chamada telefónica. No caso de ser preciso a revisión dunha 
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proba escrita, solicitarase previamente unha copia para evitar a 

manipulación conxunta de documentos. 

 

   Ás devanditas reunións só poderá asistir un dos proxenitores. 

  

   Os titores/as realizarán, nos primeiros días do mes de setembro, ben 

antes do comezo do calendario lectivo ou ben despois, unha reunión 

conxunta cos pais/nais dos seus alumnos. Estas reunións terán lugar nas 

aulas respectivas ou no ximnasio. Todos os pais e nais deberán acudir 

provistos de máscaras, deberán desinfectar as mans cos xeles 

hidroalcohólicos, tanto á entrada como á saída da aula ou do ximnasio, 

así como manter a distancia mínima de seguridade de 1,5 metros. 

Nestas reunións conxuntas, os titores/as deberán ter dispostas as 

cadeiras necesarias para manter esa distancia mínima de seguridade. 

 

Comunicación coas familias. 

    Calquer comunicación e información xeral seralles transmitidas ás 

familias a través da aplicación Abalar, da páxina web do centro, nos 

taboleiros de anuncios e tamén nas columnas situados no patio 

cuberto. 

 

    Evitarase, sempre que sexa posible, a información a través do papel 

impreso. 

 

    Se é posible, os titores/as crearán grupos de WhatsApp cos pais e nais 

dos seus respectivos alumnos. Este medio de comunicación só se usará 

para realizar comunicados, dun xeito urxente e instantáneo, 

relacionados con calquer asunto importante do centro ou actividades 

que afecten aos seus fillos/as. As familias non poderán usar estos 

grupos de WhatsApp para outros fines que os sinalados neste parágrafo. 

 

    Dun xeito individual, usarase, tamén, coas familias a canle telefónica 

ou ben o correo electrónico para solventar asuntos de carácter persoal e 

confidencial. 
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40º. Normas para a realización de eventos 

Debido á organización do alumnado en grupos de convivencia estable, este 

curso tampouco se realizarán actividades e celebracións que congregaban a 

todos os nenos e nenas e ás familias.  

 

Deste xeito, e salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica, non se 

celebrará nin o Samaín, nin o Magosto, nin o Entroido, nin o festival de 

conmemoración das Letras Galegas, entre outras actividades.  

 

Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde 

aos diferentes equipos docentes e titores/as a organización delas baixo estas 

premisas:  

    Non se poderá mesturar alumnado de diferentes niveis, polo que é 

factible facer as celebracións por grupos estables de convivencia e por 

quendas. 

  

    Sempre que as circunstancias meteorolóxicas o permitan, realizaranse 

ao aire libre, no patio exterior, pero evitando, igualmente, 

aglomeracións. 

 

    Antes e despois da celebración de cada evento, hai que realizar os 

labores de limpeza, desinfección e hixiene axeitados. 

 

  

    Se se realizan actuacións no propio centro, hai que respectar as 

quendas, o aforo e as normas de hixiene e ventilación. 

  

    As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa 

vixente no momento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de 

museos e demais espazos visitables e ao do transporte. É aconsellable 

que estas visitas se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre. 

Nestas saídas só poderá participar un grupo por visita. 

 

    Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, 

así como o lugar que ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as 
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para limitar as interacións e facilitar a localización de posibles 

contactos estreitos. 

 

    Se o alumnado ten que desprazarse en autobús, o seu compañeiro de 

asento deberá ser o mesmo que o que lle corresponda no teatro ou 

noutra actividade. 

 

    Os alumnos serán acompañados polo profesorado correspondente na 

proporción de, como mínimo, 2 profesores por cada unidade. Se nese 

grupo burbulla existe algún alumno con necesidades graves, a 

proporción será de 3 mestres por unidade ou ben 2 mestres/as e a 

coidadora por unidade. 

 

    Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo, este 

deberá aplicar o protocolo COCID. 

 

    Tanto se se trata deactividades esporádicas como regulares, o Equipo 

COVID deberá estar informado en todo momento. 

 

    Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos 

realizaranse, sempre que se poida, ao aire libre. 

 

 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

41º. Medidas 

  O CEIP Piñeiros non dispón de servizo de transporte. 

 

MEDIDAS DO USO DO COMEDOR 

O CEIP Piñeiros non dispón de servizo de comedor. Non existe alumnado que 

faga uso deste servizo, polo que os apartados seguintes -42, 43 e 44- non se 

desenvolven neste plan. 

42º. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do 

alumnado. 

 

43º. Persoal colaborador. 
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44º. Persoal de cociña. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

45º. Aula de música, aula de relixión, aula de PT, aula de AL, conserxería, 

despachos, espazo da fotocopiadora e elevador. 

As únicas áreas nas que o alumnado poderá abandonar a súa aula de 

referencia serán as de música, relixión e educación física. O alumnado que 

estea a recibir clases de apoio de PT e de AL tamén poderá abandonar a súa 

aula cando o profesorado o considere. 

Por tratarse de aulas de uso compartido, nestes espazos e aulas extremaránse,  

polo tanto, os protocolos de limpeza. 

 

Aula de música. 

Para impartir a área de Educación Musical poderanse establecer tres escenarios 

posibles: 

     A mestra de Educación Musical poderá impartir esta área para todo o 

alumnado  na aula específica de Educación Musica, se así o considera. 

 

     A mestra de Educación Musical poderá impartir a súa materia en cada 

unha das aulas de referencia do alumnado. 

 

     A mestra de Educación Musical poderá impartir esta área dentro das aulas 

de referencia de todo o alumnado de Educación Infantil e de 1º e 2º cursos 

de Educación Primaria. As clases de Educación Musical do alumnado dos 

cursos de 3º, 4º, 5º e 6º poderán ser impartidas na propia aula de música, 

se a mestra así o considera necesario nalgunhas das sesións.  

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica da aula de música estará constituída por: 

- Dispensador de xel  hidroalcóholico. 

- Panos de papel desbotables. 

- Limpador desinfectante. 

- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 
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Medidas de sanidade e hixiene. 

    A  hixienización de mans do alumnado e da mestra realizarase á entrada e 

á saída da aula. 

 

    Cando o alumnado remate a sesión, procederase a limpar co limpador 

desinfectante a parte do mobiliario que foi utilizado. Dependendo da 

idade, será o profesorado ou o alumnado, baixo vixilancia do profesorado, 

quen o faga. Procederase, seguidamente, á desinfección das mans. 

 

    Dado que pola aula de Música poden pasar varios cursos, as cadeiras 

poderán estar numeradas ou sinaladas. O alumnado debe sentarse sempre 

na mesma cadeira e empregar a mesma mesa. Con isto teremos un maior 

control da situación no caso de producirse un abrocho. 

 

Distribución de espazos. 

    A distribución das mesas e cadeiras do alumnado na aula de música debe 

respectar a máxima distancia de seguridade posible. 

 

    As mesas non deberán moverse do seu sitio durante todo o día, xa que iso 

supón eliminar o máximo distanciamento posible entre elas. 

 

    Da aula eliminarase todo aquel mobiliario que non sexa útil (armarios sen 

uso, cadeiras ou mesas non utilizadas...), coa finalidade de non diminuir a 

superficie útil da clase. 

 

    En caso de ser posible, a porta e as fiestras da aula permanecerán abertas 

para favorecer a ventilación natural. 

 

    A mestra de Educación Musical establecerá unha zona limpa para realizar 

o seu traballo e que será a propia mesa de traballo. A intención é que o 

devandito espazo quede libre de posibles infeccións indirectas.  
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Actividade diaria. 

    Débense evitar as aglomeracións de alumnado nas portas esperando para 

entrar ou saír, debendo manter a distancia de seguridade en todo 

momento.  

 

    A mestra de Educación Muscial recollerá o grupo de alumnos e alumnas 

na súa clase de referencia e acompañaraos ata a aula de música. 

  

    No momento de finalizar a clase, a mestra de Educación Muscial tamén 

acompañará o alumnado á súa clase. 

 

    O alumnado só levará á aula de música o estritamente necesario, debendo 

deixar mochila, libros e resto de material na clase, agás que coincida coa 

última sesión da mañá.  

 

    No caso de que o alumnado vaia a utilizar calquer instrumento, deberá 

      desinfectarse as mans antes e despois do seu uso. 

 

    Se o alumnado ten que compartir instrumentos, deberá extremar as 

medidas de hixiene e evitar tocarse a cara (boca, nariz, ollos) en todo 

momento. 

 

    Débese evitar a aglomeración de alumnado durante o reparto de 

instrumentos. 

 

    Os instrumentos deben estar controlados en todo momento pola mestra de 

Educación Muscial. Se é posible, non deberían estar nun sitio onde o 

alumnado teña acceso directo a eles. 

 

    Os instrumentos non poden estar a pasar de man en man sen control 

algún. 

 

    Cando un alumno remate de usar un instrumento, este deberá ser  

desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno/a. 
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    O uso de instrumentos de vento está desaconsellado pola proxección de  

gotículas ao ambiente, quedando estas suspendidas no aire.  

No caso de que se utilizase devandito tipo de instrumentos, especialmente 

a frauta, a distancia interpersoal elevarase a 3 metros. Ademais, habería 

que extremar as condicións ambientais da aula coa máxima ventilación. 

En todo caso, sempre se tocará nunha posición na que non se produza 

unha exposición directa cara ás persoas que se atopan na aula. Desde o 

punto de vista hixiénico, estaría aconsellado utilizar este tipo de 

instrumentos ao aire libre. 

 

    No caso de uso de instrumentos, deixarase un tempo mínimo de 10 

minutos ao final da clase para proceder á súa limpeza, así como para a 

ventilación da aula. 

 

    Cando se realicen actividades de canto que tamén provoquen a emisión de  

gotículas suspendidas no aire, do mesmo xeito que no caso dos 

instrumentos de vento, deberíanse extremar as condicións ambientais da 

aula coa máxima ventilación. A distancia interpersoal será de 3 metros. 

Ademais, sempre se procederá á distribución do alumnado de forma que 

supoña que ningún alumno/a poida proxectar  gotículas sobre outro/a. 

 

    Ao final das clases diarias, as mesas do alumnado e a do profesorado 

deben quedar totalmente libres de libros e materiais para proceder a unha 

correcta desinfección da aula. 

 

Aula de Relixión. 

Para impartir a área de Relixión, poderanse establecer tres escenarios posibles: 

     A mestra de Relixión poderá impartir esta área para todo o alumnado  na 

aula específica de Relixión, se así o considera. 

 

     A mestra de Relixión poderá impartir a súa materia en cada unha das 

aulas de referencia do alumnado, compartindo a clase co/a titor/a 

respectivo/a que se encarga de impartir Valores Sociais e Cívicos ou 

Atención Educativa. 
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    Todo o alumnado de Educación Infantil e o dos cursos de 1º e 2º de 

Educación Primaria (matriculados nesta área) recibirán as clases de 

Relixión nas súas aulas de referencia. O alumnado dos cursos de 3º, 4º, 5º 

e 6º acudirán á aula de Relixión. 

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica da aula de Relixión estará constituída por: 

- Dispensador de xel  hidroalcóholico. 

- Panos de papel desbotables. 

- Limpador desinfectante. 

- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

 

Medidas de sanidade e hixiene. 

    A  hixienización de mans do alumnado e do mestre realizarase á entrada e 

á saída da aula. 

 

    Cando o alumnado remate a sesión, procederase a limpar co limpador 

desinfectante a parte do mobiliario que foi utilizado. Dependendo da 

idade, será o profesorado ou o alumnado, baixo vixilancia do profesorado, 

quen o faga. Procederase, seguidamente, á desinfección das mans. 

 

Distribución de espazos. 

    A distancia das mesas e cadeiras do alumnado na aula de Relixión debe 

ser a máxima posible. 

 

    As mesas non deberán moverse do seu sitio durante todo o día, xa que iso 

supón eliminar o máximo distanciamento posible entre elas. 

 

    Da aula eliminarase todo aquel mobiliario que non sea útil (armarios sen 

uso, cadeiras ou mesas non utilizadas...), coa finalidade de non diminuir a 

superficie útil da clase. 

 

    En caso de ser posible, a porta e as fiestras da aula permanecerán abertas 

para favorecer a ventilación natural. 
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    A mestra de Relixión establecerá unha zona limpa para realizar o seu 

traballo e que será a propia mesa de traballo. A intención é que o 

devandito espazo quede libre de posibles infeccións indirectas.  

 

Actividade diaria. 

    Débense evitar as aglomeracións de alumnado nas portas esperando para 

entrar ou saír, debendo manter a distancia de seguridade en todo 

momento.  

 

    A mestra de Relixión recollerá o grupo de alumnos e alumnas na súa clase 

de referencia e acompañaraos ata a aula. 

  

    No momento de finalizar a clase, a mestra de Relixión tamén acompañará 

o alumnado á súa clase. 

 

    O alumnado só levará á aula de Relixión o estritamente necesario, 

debendo deixar mochila, libros e resto de material na súa clase de 

referencia, agás que esta sesión sexa a última da mañá 

 

    Cada lapis, rotulador, bolígrado e demais material escolar do alumno/a 

deberá estar correctamente identificado co seu nome. 

 

    Cando o alumnado empregue material da aula de Relixión deberá 

desinféctalo antes e despois do seu suo. 

 

    Ao final das clases diarias, as mesas do alumnado e a do profesorado 

deben quedar totalmente libres de libros e materiais para proceder a unha 

correcta desinfección da aula. 

 

Aulas de PT e de AL. 

En apartados anteriores xa quedaron especificadas as medidas a adoptar nestes 

espazos. 
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Conserxería. 

Na conserxería do CEIP Piñeiros realízanse unha grande variedade de tarefas, 

moitas das cales supoñen estar en contacto con persoas (alumnado, pais/nais, 

profesorado, persoas alleas ao centro), ou con elementos e superficies 

potencialmente infectadas. Ademais, nesta dependencia atópanse elementos 

utilizados polo persoal traballador, por exemplo o teléfono a fotocopiadora, 

arquivadores con documentación do alumnado, armarios… Todo iso fai que 

sexa un dos puntos críticos do centro en materia de seguridade fronte á  Covid. 

Por ese motivo, a conserxe debe extremar tanto as medidas de seguridade como 

as medidas de hixiene. 

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima de conserxería estará constituída por: 

- Dispensador de xel desinfectante  hidroalcohólico. 

- Panos de papel desbotables. 

- Limpador desinfectante. 

- Caixa de luvas  desbotables. 

- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

 

Medidas de seguridade e hixiene. 

As principais medidas de carácter xeral en materia de seguridade e hixiene que 

deben adoptarse neste espazo son: 

    Na porta da conserxería poñerase información visual indicando o aforo 

máximo e as normas de hixiene da dependencia. 

 

    O aforo máximo dentro da conserxería será de 2 persoas. Unha delas será 

a conserxe. 

 

    Establecerase a distancia de seguridade entre o portelo da conserxería e as 

persoas que acuden a esta zona con bandas no chan. 

 

    Toda a entrega/recepción de calquera tipo (documentación, impresos, 

chaves, paquetería...), realizarase a través do portelo, agás que haxa que 

recepcionar un gran volume de paquetes, único momento no que se 

permitirá o acceso do transportista ao interior da conserxería. 
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    Ao interior da conserxería só poderá acceder a conserxe, a directora, a 

xefa de estudos, a secretaria e outros mestres/as que, por motivo do seu 

traballo, teñan que entrar neste espazo. 

 

    Débese garantir a ventilación natural mentres a conserxería estea ocupada, 

co fin de permitir a renovación do aire no seu interior. Para iso, manterase 

aberta tanto a porta como o portelo da mesma. 

 

    Cada vez que a conserxe realice unha determinada función fóra da 

conserxería que supoña entrar en contacto con elementos ou superficies 

potencialmente infectadas, procederá á desinfección de mans para volver 

entrar á dependencia. 

 

    Antes e despois do uso de elementos compartidos como teléfono, 

fotocopiadora, encuadernadora, destrutora de papel... procederase á 

desinfección de mans. 

 

    Ao longo da mañá, reducirase a visita do alumnado ao máis estritamente 

necesario. Se é posible, serán os mestres/as os que acudan á conserxería a 

realizar tarefas que, antes, se lle encomendaba ao alumnado: recados, 

facer fotocopias… 

 

    Restrinxirase, tamén, se é posible, a visita do resto de membros da 

comunidade educativa ao estritamente necesario. 

 

    Despois de manipular documentación en formato papel, a conserxe deberá 

extremar a hixiene de mans. 

 

    Á entrada e á saída de conserxería, procederase sempre á desinfección de 

mans por parte das persoas que accedan a ela. 

 

    Unha vez finalizase a atención de persoas dende o mostrador de 

conserxería, procederase  á desinfección das superficies utilizadas 

mediante a aplicación do limpador desinfectante, procedendo, 

posteriormente, á desinfección de mans. 
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    Ao final do horario escolar diario, se é posible, as mesas da conserxería 

deben quedar totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha 

correcta desinfección. 

 

    É obrigatorio o uso de máscara por parte dos membros do equipo 

directivo, do profesorado, do alumnado ou por parte de calquer persoa 

allea ao centro cando se accede ao espazo da conserxería.  

 

    Evitarase compartir o material de oficina da conserxería con outros 

traballadores do centro, alumnado, pais ou persoal alleo ao centro. Cando 

se faga necesario compartir material da conserxería, a persoa que o utiliza 

deberá proceder a súa desinfección unha vez que remate de usalo. 

 

Tarefas da conserxe. 

    Ao finalizar o proceso de limpeza e desinfección realizado polo persoal de 

limpeza o día anterior, as portas das aulas deberán quedar abertas. Á mañá 

seguinte, a conserxe abrirá as fiestras de todas as aulas e deixará, tamén, 

as súas portas abertas. 

 

Despachos de dirección, secretaría e xefatura de estudos. 

Nestes espazos realízanse un conxunto de tarefas que van dende o traballo 

persoal relacionado coa actividade, ata a atención de alumnado, persoal docente 

e non docente, pais/nais e persoal alleo ao centro. 

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima que debe ter cada despacho é o seguinte: 

- Dispensador de xel  hidroalcóholico. 

- Panos de papel desbotables. 

- Limpador desinfectante. 

- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

 

Medidas de seguridade e hixiene. 

As principais medidas de seguridade e hixiene que deben adoptarse nos 

despachos son: 
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    No despacho de dirección só pode haber un aforo máximo de 2 persoas. 

Unha delas será a directora. No despacho conxunto de secretaría e 

xefatura de estudos só poderá haber un aforo máximo de 3 persoas. Dúas 

desas persoas serán a secretaria e a xefa de estudos. 

 

    Na porta dos despachos poñerase información visual indicando o aforo 

máximo e as normas de hixiene da dependencia. 

 

    Débese garantir a ventilación natural mentres a dependencia está a ser 

utilizada, co fin de favorecer a renovación do aire no seu interior. 

  

    As portas e as fiestras dos despachos permanecerán sempre abertas para 

favorecer a ventilación. Só se pecharán cando teña lugar algunha reunión 

por cuestión de confidencialidade. 

 

    Reducirase a visita de alumnado e proxenitores aos despachos do equipo 

directivo ao estritamente necesario, fomentando, no caso dos 

proxenitores, o uso do teléfono. 

 

    Cando non sexa posible a atención telefónica, atenderase ao público de 

forma presencial mediante o sistema de cita previa. 

 

    Tras a manipulación do papel, extremarase a hixiene de mans. 

 

    Tras a visita dunha persoa ao despacho, procederase á desinfección das 

superficies ocupadas e usadas mediante o uso do limpador e papel  

desbotable. Tras a limpeza, o papel utilizado desbotarase de forma segura, 

procedendo, posteriormente, á desinfección de mans. 

 

    Á entrada aos despachos procederase sempre á desinfección de mans, 

tanto por parte das persoas que comparten o espazo, como por parte das 

persoas que acudan a el. 
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    Cando se comparta material dos despachos de dirección (tesoiras, 

grampadora, e demais material de oficina)  será desinfectado antes e 

despois do seu uso. 

 

    Establecerase unha zona limpa de traballo para cada unha das persoas que 

ocupan, de maneira habitual, os despachos. Esa zona pode ser a propia 

mesa de traballo. A intención é que o devandito espazo quede libre de 

posibles infeccións indirectas. 

 

    Ao final do horario escolar diario, as mesas dos despachos deben quedar 

totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha correcta 

desinfección. 

 

Espazo da fotocopiadora. 

Será responsabilidade do usuario seguir as seguintes normas: 

- Desinfectar as mans antes de usar as fotocopiadoras, encadernadores e 

plastificadora. 

- Pasar un pano con xel hidroalcohólico polas superficies manipuladas 

despois do seu uso. 

- Limitar  o aforo deste espazo a 1 persoa. 

- Uso obrigatorio de máscara. 

- Evitarase enviar ao alumnado a recoller fotocopias. 

 

Elevador. 

Na situación actual que estamos a vivir, o uso do elevador está totalmente 

descartado.  

Pero poden darse situacións excepcionais que fagan necesaria a súa utilización, 

polo que o uso do elevador debe quedar reducido ao estritamente necesario. 

En caso de ter que utilizar o elevador débense seguir unha serie de pautas que 

promovan a seguridade dos que o utilizan: 

    O elevador será utilizado por unha única persoa en cada viaxe debendo 

usar a máscara (é preferible que o ascensor realice varias viaxes). 

 

    No caso de que, por cuestións excepcionais, a persoa que vaia a utilizalo 

(alumnado ou outras persoas dependentes), necesite da presenza dun 
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acompañante, será obrigatorio o uso de máscaras por parte de ambos os  

dous ocupantes. 

 

    Evitar o contacto directo das mans cos  pulsadores e coas paredes do 

elevador. Premer os botóns cun pano desbotable. 

 

    Non se deben deixar mochilas, bolsos, carteiras... no chan do elevador. 

 

    Despois de utilizar o elevador, débese proceder á  hixienización das mans.  

 

46º. Educación Física.  

O alumnado pode incorrer no erro de ter como referencia a clase de 

Educación Física como un ambiente propicio para relaxar as medidas de 

protección. A clase de Educación Física é unha actividade crítica na posible 

transmisión, en caso de non tomar as medidas de prevención e de protección 

oportunas.  

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima do patio, pavillón deportivo e ximnasio debe 

estar constituido por: 

- Dispensador de xel  hidro alcóholico. 

- Panos de papel individuais. 

- Limpador desinfectante. 

- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

 

Medidas sanitarias e hixiénicas. 

    Ao principio e ao final da actividade deportiva, o alumnado deberá  

desinfectarse as mans. 

 

    O alumnado virá coa roupa de deporte dende a súa casa. 

 

    Unha vez finalizada a clase de Educación Física, o alumnado non 

poderá beber auga da fonte do patio nin das billas dos aseso. 
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     O alumnado deberá ir provisto dunha botella de auga propia, 

claramente identificada, e prohibirase que beba auga da botella 

doutro/a compañeiro/a. 

 

     Se o alumnado ten que levar á clase de Educación Física as súas 

mochilas, parcelaranse espazos, coa distancia de seguridade 

correspondente, para que o alumnado poida deixar as súas mochilas e 

roupa de abrigo…, evitando que as mochilas e a roupa entren en 

contacto unhas con outras. O proceso de deixar e recoller pertenzas 

débese realizar de maneira ordenada evitando aglomeracións. 

 

     Ao finalizar a sesión de Educación Física, e antes de que acuda o 

curso seguinte, o profesorado comprobará que non queda roupa do 

alumnado nin outras pertenzas no espazo  parcelado destinado para 

iso. 

 

     O mestre de Educación Física establecerá unha zona limpa de traballo 

para depositar o seu material ou pertenzas persoais e á que só terá 

acceso o mesmo mestre coa finalidade de que o devandito espazo 

quede libre de posibles infeccións indirectas. 

 

Medidas na realización das actividades. 

    Priorizar as actividades sen contacto físico. 

 

    Evitar, en todo momento, o saúdo con contacto físico. 

 

    Aconséllanse actividades de execución individual. 

 

     Promover actividades que permitan o distanciamento físico entre o 

alumnado (recomendable 2 metros). Pode ser importante marcar 

espazos acoutados para a realización das actividades. 

 

     Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados 

na aula. 
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     É obrigatorio o uso da máscara. Tras realizar determinadas 

actividades que impliquen un esforzo físico, o mestre de Educación 

Física permitirá que o alumnado se quite a máscara durante uns 

minutos mantendo sempre a distancia de seguridade precisa. 

 

     Controlar as actividades que supoñan un requirimento físico maior 

que signifiquen a proxección de  gotículas. 

 

     Tratar de evitar que o alumnado corra en liña a pouca distancia un 

doutro. 

 

     Realizaranse as modificacións necesarias e precisas na programación 

da materia. 

 

Utilización do material. 

En canto ao material, deberanse aplicar as seguintes medidas: 

    Planificar adecuadamente a realización das actividades, tendo en conta 

os tempos de preparación das mesmas e os tempos posteriores de 

desinfección do material deportivo. 

 

     O material deportivo debe estar controlado en todo momento, polo 

que o espazo onde se garda debe estar pechado con chave. 

 

     Está totalmente prohibido que o alumnado acceda ao cuarto onde se 

garda o material e que o colla. 

 

     Por cuestións hixiénicas, están desaconselladas as actividades que 

comecen co alumnado repartindo os materiais. 

 

     O mestre de Educación Física será quen entregue/reparta sempre o 

material a cada alumno/a, debendo evitar as aglomeracións durante o 

devandito proceso. 
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     O material de Educación Física non pode estar a pasar de man en man 

sen control algún. Ao final do uso dun material, este deberá ser  

desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno. 

 

     Ao final da clase, destinarase un tempo para a desinfección de todo o 

material empregado. O material non debe volver ao almacén sen estar 

desinfectado. 

 

     Priorizarase o uso de materiais que sexan sinxelos de  desinfectar. 

 

     O mestre de Educación Física dispoñerá de máscaras de reposto por 

se o alumnado rompe algunha das súas por causa da actividade 

deportiva. 

 

Espazos: 

En canto aos espazos, deberanse seguir as seguintes medidas: 

     Priorizar as actividades ao aire libre a outras que se realicen no 

interior de espazos pechados. 

 

     No caso de realización de actividades no pavillón este deberá estar 

suficientemente ventilado durante a realización da totalidade da 

actividade e unha vez finalizada esta. 

 

47.  Cambio de aula. 

    Na medida do posible, a norma xeral é a de que o alumnado non 

cambiará de clase, agás nestes supostos: 

- Para ir á aula de música. 

- Para ir ao ximnasio/pavillón. 

- Para ir a clase de relixión. 

- Asistencia á sesión de PT/AL. 

           

 Sempre que sexa posible, serán os docentes os que se despracen polo 

centro. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase o mestre/a 

anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes, de xeito que 



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

72 

 

poida organizar a saída ordenada do alumnado, en ringleira de 1 en 1, 

mantendo a distancia de seguridade e usando máscaras.  

 

 Cando o alumnado deba dirixirse a outra aula, non poderá acceder a ela 

mentres non llo ordene o mestre/a. O alumnado agardará polo 

profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 en 1, sempre 

gardando a distancia de seguridade, evitando a formación de 

aglomeracións e usando, obrigatoriamente, a máscara. 

 

 Se por calquer motivo, houbera outro grupo na nova aula, agardarase a 

que saia por completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase 

gardando a distancia, evitando que se formen agrupacións de 

alumnado durante a espera, ventilarase a aula e se o grupo anterior non 

hixienizó cadeiras e mesas, o grupo entrante deberá hixienizalas.  

 

    Cando haxa que quitar un alumno/a que vaia recibir apoio por parte 

dos mestre/as de PT e de AL nas mesmas aulas de PT ou de AL, será o 

propio mestre/a quen acudirá a recollelo á súa aula de referencia. 

Mentres os mestre/as de PT ou AL non acudan a recollelo á súa aula 

de referencia, o alumno/a non poderá sair. 

48. Biblioteca 

A biblioteca é unha zona importante do centro onde extremar a vixilancia 

por mor a que é un espazo onde normalmente adóitanse producir 

aglomeracións de alumnado, especialmente nos recreos, e compártense 

libros, entre persoas distintas. Por tanto, é fundamental que se garanta a 

prestación dos servizos habituais sen o menor risco de contaxio e 

propagación da Covid-19, tanto para o persoal que atende na biblioteca como 

para os usuarios. 

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima da biblioteca debe ser: 

- Dispensador de xel  hidroalcóholico á entrada. 

-  Dispensador de xel hidroalcohólico na mesa da persoa que xestiona o   

préstamo de libros. 

- Panos de papel desbotables. 



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

73 

 

- Limpador desinfectante. 

- Papeleira con bolsa, protexida con tapa e accionada por pedal. 

 

Medidas de seguridade e hixiene. 

     A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu aforo. O número 

máximo de persoas que fagan uso da biblioteca será de 7. 

 

     Poñerase información visual na porta da biblioteca indicando o seu 

aforo, así como as normas de seguridade e de hixiene dentro dela. 

 

     Tamén poñerase, tanto no interior da biblioteca (mesa da persoa que 

xestiona o servizo de préstamo) como á entrada, carteis que expliquen 

o funcionamento do servizo durante este curso. 

 

     O servizo de empréstito que se realizaba nos recreos queda cancelado 

durante este curso. 

  

     Débese garantir a ventilación natural da biblioteca mentres estea a ser 

utilizada, se as condicións meteorolóxicas o permiten, co fin de 

favorecer a renovación do aire no seu interior. 

 

     As fiestras e a porta da biblioteca permanecerán abertas (sempre que 

sexa posible), para favorecer a ventilación. 

 

  Cada dúas semanas, o equipo de biblioteca acudirá a cada unha das 

aulas a depositar un lote de libros propostos, acorde coas idades dos 

nenos e nenas. Os alumnos/as interesados en levar un libro para a súa 

casa poderán escolleros e o titor/a comunicará a un dos membros do 

equipo da biblioteca o libro que se prestou e a quen, procedendo a 

indicar esos datos na aplicación informática.  

 

     O material que se use debe ser desinfectado despois da súa utilización. 

  

     Ao final do día, débese extremar a limpeza e desinfección deste espazo 

ao ser un lugar onde se produce intercambio de material, debendo 
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prestar especial coidado na desinfección da mesa, do teclado, do rato, 

do escáner ou da impresora. 

 

     Os mestre/as, alumnado e familias que accedan á biblioteca deberán 

hixienizar as mans antes de entrar e cando vaian sair. 

 

     O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e noutros postos de 

traballo as zonas que poden ser utilizadas co fin de manter a distancia 

de seguridade de 1,5 metros como mínimo. 

 

Uso da biblioteca. 

     A biblioteca usarase só como servizo de empréstito e para manter 

algunha reunión. As demais actividades que se estaban realizando, ata 

o de agora, nese espazo, como empréstito, lectura, clases, traballo, 

lecer, busca de información nas tabletas, quedan suspendidas, 

provisionalmente, ata que a situación sanitaria actual mellore e permita 

volver a realizar esas actividades na biblioteca. 

 

     O equipo de biblioteca deberá concretar, no mes de setembro, que 

actividades se poden realizar en función da realidade na que nos 

atopamos. 

 

49.  Aseos  

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima dos aseos estará constituída por: 

- Dispensador de xabón de mans. 

- Dispensador de papel individual. 

- Papeleira con bolsa, protexida con tapa e accionada por pedal. 

 

Débese asegurar en todo momento a subministración do material hixiénico 

necesario (xabón, papel  desechable dun só uso...). 

 

Normas no uso dos aseos. 

    É importante garantir o uso dos aseos por parte do mesmo alumnado, polo      

que cada aseo deberá ser utilizado polo seguinte alumnado: 
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- Alumnos de 4º curso de EI: utilizarán os aseos da súa propia aula. 

- Alumnos/as de 5º curso de EI: usarán os aseos da súa propia aula. 

- Alumnos/as de 6º curso de EI: utilizarán os aseos que están situados 

xunto a súa aula. 

- Alumnos de 1º e de 2º cursos de EP: utilizarán os aseos que están 

xunto á aula de Educación Musical. 

- Alumnos/as de 3º e 4º curso de Educación Primaria: usarán os aseos 

das nenas do andar baixo. 

- Alumnos/as de 5º e 6º cursos de EP: usarán os aseos de nenos do 

andar baixo. 

 

    Todos os aseos só poderán ser utilizados, simultáneamente, por un neno/a. 

 

    Para controlar o aforo dos aseos colocarase un cartel/semáforo nos aseos e 

nas clases de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º cursos de Educación Primaria que 

indiquen se os aseos están ocupados ou non. Se o aseo está ocupado, o 

usuario deberá agardar na clase a que quede libre.  

 

    Colocarase nos aseos cartelería para realizar un correcto lavado das mans. 

   

    O alumnado, mestres e outros usuarios deberá hixienizar as mans tanto á 

entrada dos mesmos como á saída. 

 

    É obrigatorio o uso de máscara durante todo o tempo no que se estea no 

aseo. 

 

    As portas de acceso aos baño dende o exterior (polo lateral dereito do 

edificio) permanecerán pechadas durante toda a mañá. 

 

    Queda prohibido o uso dos aseos no momento do recreo, porque resultaría 

difícil controlar o seu aforo. 

 

    Se, durante o recreo, un alumno/a necesita facer uso, urxentemente, do 

aseo, ou ben hai que curarlle algunha ferida, deberá comunicarllo ao 

mestre/a que se atope, nese momento, facendo garda na biblioteca. Será 
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este mestre/a o que se encargue de acompañar o neno/a ata o aseo que lle 

corresponda ou ben de facerlle a cura. 

 

    O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro nin sexa 

alumnado do mesmo, únicamente poderá usar o aseo de cabaleiros do 

andar baixo, por ser o aseo máis próximo á entrada do centro. 

 

    No caso de alumnado da etapa de educación infantil ou con NEE, o 

persoal docente ou o persoal coidador que acompañe o alumnado ao aseo 

deberá portar máscara e desinfectar as mans tanto á entrada como á saída 

dos baños, ou ben utilizar luvas. 

 

    É fundamental manter unha correcta ventilación dos cuartos de baño. 

Débese  garantir a ventilación natural durante toda a xornada escolar, co 

fin de favorecer a renovación do aire no seu interior, mantendo as portas 

abertas, agás nos momentos nos que estean sendo utilizados. 

 

    Cando se vaia a descargar a cisterna, débese facer coa tapa pechada para 

evitar a propagación de aerosois. 

 

    As billas utilizaranse, de maneira exclusiva, para a hixiene de mans, 

quedando terminantemente prohibido utilizalas para beber auga, ou 

encher botellas que se vaian utilizar, posteriormente, para beber. 

 

    Evitarase tocar directamente coas mans (deberase utilizar un papel), 

aquelas superficies onde hai un maior risco de contaxio como pode ser a 

cisterna ou a tapa do váter. 

 

    Segundo o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19, 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. 
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Uso dos aseos despois das clases de Educación Física. 

O alumnado non poderá facer uso dos aseos despois da clase de Eduación 

Física. Os aseos só poderán estar ocupados por un so usuario. 

O alumnado pode asearse nas súas respectivas clases, limpando a cara con 

toallas refrixerantes. 

 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

50º. Horarios e espazos. 

  Realizaranse tres quendas de recreo: 

- De 12:30 horas  a 13:00 horas – Educación Infantil 

- De 11:30 horas a 11:55 horas – 1º, 2º. 3º e 4º cursos de Educación 

Primaria. 

- De 12:00 horas a 12:25 horas – 5º e 6º cursos de Educación Primaria. 

 

O alumnado de Educación Infantil realizará o seu recreo: 

- No parque destinado a este alumnado. 

- No patio cuberto, cando non haxa alumnado de Educación Primaria. 

- No pavillón, cando non estea a ser utilizado por outro alumnado. 

- No patio da fonte cando non este a ser utilizado por outro alumnado. 

 

No caso do alumnado de Educación Primaria, diferenciaranse tres zonas que 

garantan que cada nivel poida ter un espazo de recreo no que se respecte a 

distancia social: 

- Patio cuberto 

- Pavillón de deportes. 

- Patio da fonte. 

 

Ao ser o pavillón deportivo un espazo para o recreo, e dadas as súas dimensións, 

poderá sectorizarse para que o usen, simultáneamente dous grupos estables de 

convivencia. 

As zonas serán asignadas de xeito rotatorio aos diferentes niveis educativos. 

 

Cando o titor/a o considere, o seu alumnado poderá  permanecer na súa aula no 

momento do recreo. Aumentarase a ventilación da aula, e as xanelas e a porta 

permanecerán abertas sempre que non se produzan fortes correntes de aire. 
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51º.Profesorado de vixilancia. 

Recreo: 

       Educación Infantil: 

As mestras de Educación Infantil estarán cos seus alumnos no momento do      

recreo, establecéndose unha mestra por aula (ratio: 1/25). Unha das mestras    

de AL acompaña todos os días as mestras de  Educación Infantil nas gardas 

de recreo. A mestra de Relixión realiza tamén a garda de recreo en 

Educación Infantil os venres. A coidadora acompañará as titoras de           

Educación Infantil nas súas gardas de   recreo. 
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Educación Primaria: 

GRUPOS MESTRES/AS 

 

A - LUNS 

Iria Mayobre Ordóñez 

Eva Amor Bustabad 

 Nicolasa González Carrodeguas 

José Manuel Cheda Villadóniga 

 B - MARTES Gema Campos Tenreiro 

Mª del Carmen Díaz Vargas 

Eva Amor Bustabad 

 

C- MÉRCORES 

Lucía Fernández Romero 

José Ángel Izquierdo García 

Miguel Pedro Morillo Dapena 

 

D - XOVES 

Vanesa Bernal García 

Fabio M. López Romero 

Mª del Pilar Cartelle Lago 

Cada venres, os grupos irán rotando. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL E DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Protocolo  Covid aulas de Infantil 

52 º.Medidas de seguridade e hixiene. Metodoloxía. Espazos. Entradas e 

saídas. Uso dos baños. 

Dotación hixiénica: 

- Xabón de mans (o xel  hidroalcohólico está desaconsellado para este 

alumnado, pois podería  meter as mans frecuentemente na boca). 

- Dispensador de xel  hidroalcóholico para uso do profesorado. Os 

dispensarores non deben ser accesibles sen supervisión. 

- Panos de papel desbotables. 
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- Limpador desinfectante que estará baixo supervisión e sempre lonxe do 

alcance do alumnado para o seu uso por parte do profesorado. 

- Caixa de luvas. 

- Papeleira con bolsa, protexida con tapa e accionadas por pedal. 

     

Medidas de seguridade e hixiene. 

    É recomendable que o alumnado usare a máscara. Deberá traer 

dúas máscaras: unha posta e outra de reposto, gardada na mochila. 

 

    Cando sexa indispensable que o alumnado de EI utilice materiais 

compartidos, procurarase que sexan repartidos só entre o alumnado 

que comparta a mesma mesa. Cada mesa deberá ter adxudicado o 

seu propio material. 

  

    Ao final do uso de cada material da aula, procederase a  

desinfectalo o mellor posible por parte das mestras de Educación 

Infantil. 

 

    Hai que extremar o proceso de desinfección daquel material que o 

alumnado puidera levar á boca. 

 

    Aqueles materiais ou xoguetes que non poidan ser  desinfectados 

ou sexa difícil a súa desinfección, despois do seu uso, deberán 

gardar un tempo de corentena de 48 horas. 

 

    Os materiais ou xoguetes que non poidan ser utilizados nun 

momento determinado (ben porque xa foron utilizados e non foron  

desinfectados, ou están en período de corentena), almacenaranse 

nun sitio a parte (claramente identificado), que evite o seu uso de 

maneira accidental. 

 

    Está totalmente desaconsellado o préstamo de material ou xoguetes 

entre clases distintas, xa que son distintos grupos  de convivencia. 
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    Dado que nun grupo estable de convivencia, e especialmente cando 

se trata de grupos de EI, a distancia interpersoal entre o alumnado, 

e entre o alumnado e o profesorado non está garantida, nin 

tampouco o uso de máscara, e dadas as propias características desta 

etapa, débese extremar tanto a hixiene duns como doutros mediante 

o frecuente lavado de mans: nos cambios de actividade, ao finalizar 

actividades específicas de maior risco, antes e despois de merendar, 

ao regresar do patio ou zona de recreo… 

 

    O profesorado debe extremar a súa seguridade e máis cando se 

poida entrar en contacto con fluídos, posibles salpicaduras, a 

presenza de  gotículas proxectadas e suspendidas no ambiente 

(esbirros, toses...) en varias das tarefas cotiás (nos momentos nos 

que se da de comer ao alumnado, accións de hixiene no cuarto de 

baño, limpeza de  mocos, limpeza de babas...). Por todo iso, o 

persoal docente e non docente que traballe nas aulas de Educación 

Infantil deberá utilizar os seguintes equipos: 

- bata/mandilón que deberá ser lavado todos os días, por encima 

dos 60º, 

- máscara, 

- pantalla facial, 

- luvas. No caso do persoal que utilice luvas, deberá seguir 

mantendo as medidas de hixiene correspondentes (as luvas 

non as substitúen), debendo ser substituídas para cada 

cambio de tarefa e debendo hixienizar as mans unha vez 

rematada a tarefa. 

 

    O alumnado deberá lavar as mans ao entrar na clase, despois de 

cada actividade, antes e despois de merendar, antes e despois de 

salir ao recreo e no momento da saída para voltar a súa casa. 

 

    Ao final das clases diarias, tanto as mesas do alumnado como a 

mesa do profesorado deberán quedar totalmente libres de materiais 

para proceder a unha correcta desinfección. 
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    Durante o tempo que dure a crise sanitaria, evitarase utilizar 

plastilina nin outras pastas de  modelar. 

 

    No caso de que se traballen fichas en formato papel, unha vez 

finalizadas, gardaranse   nun cartafol.  

 

    Por cuestións hixiénicas e de prevención o alumnado non repartirá 

os materiais (libros, fichas, pinturas, lápices…). 

 

    Cando se organicen actividades onde o alumnado manipula contos, 

recoméndase utilizar, preferentemente, aqueles que teñan follas 

duras  plastificadas xa que teñen unha fácil desinfección despois do 

seu uso. 

 

    Unha vez que finalice unha actividade, o profesorado procederá á 

desinfección das superficies utilizadas no desenvolvemento das 

mesmas. Despois procederá á desinfección de mans con xel  

hidroalcohólico ou con auga e xabón. 

 

    A aula do grupo debe estar correctamente  ventilada durante o 

maior tempo posible. Sempre que as condicións ambientais ou o 

comportamento do alumnado o permitan, a porta e as fiestras da 

aula deben estar abertas para provocar unha ventilación natural. 

 

    Cando os grupos de Educación Infantil abandonen a súa clase para 

ir ao recreo,  a aula deixarase coas fiestras e portas abertas para 

favorecer a súa ventilación. 

 

    Polas súas peculiares características, extremarase a vixilancia do 

alumnado no patio e o tránsito polo interior do centro, coa 

finalidade de limitar os seus contactos con outros membros do 

centro, evitar que vaian tocando as paredes, pasamáns das 

escaleiras e obxectos que atopen ao seu paso. 
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    Establecerase unha zona limpa de traballo para o profesorado. 

Aínda que o profesorado de infantil non traballa desde a súa mesa, 

recoméndase establecer esta, como unha zona limpa, onde poder 

depositar os seus obxectos persoais, materiais que se vaian utilizar 

posteriormente na aula, material hixiénico..., de forma que estea 

libre de posibles infeccións indirectas. 

 

    Metodoxía. 

    Os grupos de Educación Infantil, na medida do posible, reducirán 

as interaccións con    outros grupos do centro educativo. 

 

    Utilizarán a súa propia aula de referencia  onde desenvolverán, 

sempre que sexa posible, e os contidos das materias así o permitan, 

toda a súa actividade lectiva, sendo os/as docentes, os se despracen 

ata as aulas. O alumnado de Educación Infantil recibirá as clases de 

inglés, de música e de relixión na súa aula de referencia. 

 

    A asamblea poderase realizar no chan, se é posible, deixando a 

distancia interpersoal recomendada. Tamén pode facerse cun grupo 

sentado en cadeiras e outro grupo no chan. 

 

    Dentro das rutinas habituais, as titoras incluirán a lembranza das 

normas de hixiene, actividades que se presentarán como algo 

lúdico. 

 

    A cada aula de infantil só accederá o persoal que traballe na 

devandita aula. 

 

    Todos os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado do grupo 

levaranse a cabo, sempre que sexa posible, dentro da aula de 

referencia. Cando se considere necesario, o alumnado neae poderá 

acudir ás aulas de PT e AL. 

 

    Xa que este tipo de alumnado adóitase guiar por  pictogramas, sería 

necesario elaborar e colocar nas aulas imaxes alusivas á nova 
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situación, coa finalidade de tentar normalizar e interiorizar estas 

novas actitudes por parte do alumnado o máis rápido posible. 

 

    Se o contido da actividade e as condicións climatolóxicas o 

permiten, pódese elixir a opción de clase ao aire libre. No caso de 

que se elixa esta opción, débese extremar a precaución en canto ao 

distanciamento do alumnado con outro alumnado que non forme 

parte do propio grupo de convivencia. 

 

    Aínda indo en contra do espírito desta etapa educativa, mentres 

persista a situación sanitaria actual, priorizarase a realización de 

actividades individuais fronte ás colectivas que supoñan diminuír 

aínda máis a distancia de seguridade. 

 

    Distribución de espazos: 

    Nas aulas da etapa de Educación Infantil, traballarase mediante 

grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente 

sempre os mesmos), que se consituirán como subdivisións dos 

grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos 

contactos. Os grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 

metros respecto dos restantes grupos. 

 

    Cada alumno/a deberá sentarse sempre na mesma cadeira e usar a 

mesma mesa, debendo tentar (tendo en conta a dificultade extrema 

nesta etapa educativa) que non se produza intercambio de alumnado 

entre unha mesa e outra, coa finalidade de tratar de evitar un 

posible contaxio. Para iso, cada cadeira e mesa deberá ser sinalada 

con algún símbolo ou debuxo que o alumnado poida identificar 

como propia. 

 

    Da aula eliminarase todo aquel mobiliario que non sexa útil 

(armarios sen uso, cadeiras ou mesas non utilizadas...), coa 

finalidade de non diminuir a superficie útil da clase. 
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    Os grupos creados para a ubicación na aula serán os mesmos que 

para o xogo en recunchos. Os materiais empregados nos recantos 

non serán de moitas pezas e deberán ser de fácil desinfección e 

eliminaranse aqueles obxectos susceptibles de levar á boca. 

Débense eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente 

necesarios. 

 

    Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e, unha 

vez finalizados, repetirase esta acción. 

 

    Á hora de asignar mesa aos alumnos e alumnas, haberá que ter en 

conta ao alumnado con  neae que vaia recibir apoio dentro da clase 

para que haxa espazo suficiente para o profesorado especialista que 

o atende. 

 

    As mesas non deberán de moverse de sitio durante todo o día, xa 

que iso supón eliminar o máximo distanciamento posible entre 

mesas distintas. 

 

    Cada alumno/a de Educación Infantil deberá ter asignada a súa 

propia percha para colgar mochilas, prendas de abrigo e mandilóns.  

 

Entradas e saídas. 

    Como norma xeral, está totalmente prohibido que os proxenitores 

ou acompañantes do alumnado accedan ás aulas de infantil, agás 

que sexan requiridos polo persoal docente, non docente ou pola 

dirección do centro. Os proxenitores só poderán acceder ata o patio 

cuberto. Unha vez alí, as mestras de Educación Infantil 

encargaranse de recoller o alumnado no momento da entrada ou 

ben o entregarán no momento da saída. 

 

    No caso de que un alumno/a de Educación Infantil, por motivos 

persoais, chegue ao centro máis tarde da hora de entrada, o 

proxenitor/a poderá acceder ao centro ata o espazo de conserxería, 

usando sempre máscara e respectando a distancia de seguridade. 
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Unha vez alí, o neno/a será recollido polo persoal docente ou non 

docente que esté libre ou ben pola conserxe para dirixilo á súa aula 

de referencia. 

 

    Á entrada e á saída da aula tratarase de evitar aglomeracións de 

alumnado, en especial entre aquel alumnado que conforme distintos 

tipos de grupos estables de convivencia. 

 

Medidas de hixiene nos baños. 

    Cada aseo será sempre utilizado polo mesmo grupo de alumnos/as 

de Educación Infantil. O alumnado de 6º curso de Educación 

Infantil usará os baños que están situados xunto  á súa aula. 

 

    Xa que nos baños usados polo alumnado de Educación Infantil é 

difícil a súa ventilación natural, por carecer de fiestras, deberanse 

manter abertos durante todo o horario escolar. 

 

    Procederase ao lavado de mans do alumnado tanto á entrada como 

á saída do cuarto de baño. 

 

    As billas utilizaranse, de maneira exclusiva, para a hixiene de 

mans, e de materiais escolares, quedando terminantemente 

prohibido utilizalas para beber auga ou encher botellas de auga ou 

vasos. 

 

    Sempre que sexa posible, evitarase tocar directamente coas mans 

aquelas superficies onde hai un maior risco de contaxio como as 

Cisternas ou a tapa do váter, sendo aconsellable o uso de papel 

desbotable. 

 

    Os aseos terán unha papeleira con bolsa, protexida con tapa e   

accionada por pedal, debendo ser utilizada, exclusivamente, polo 

mestre ou a mestra. 
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    Cando se vaia a accionar a cisterna, débese facer coa tapa pechada    

para evitar a formación de aerosois que se propaguen polo aire. 

 

    Asegurarase, en todo momento, a subministración do material 

hixiénico necesario: xabón, papel  desbotable… 

 

53º. Recreo, actividades e merenda. 

Recreo e actividades. 

    Unha vez no patio, limitarase o acceso do alumnado á entrada do 

centro ao estritamente necesario. O alumnado debe estar o 

máximo posible ao aire libre. 

 

    Durante o tempo que dure o recreo, o alumnado non poderá 

acceder aos aseos. No caso de extrema necesidade, deberá 

solicitalo a unha das mestras/as de garda de Educación Infantil que 

o acompañará aos baños que lle correspondan, mantendo, en todo 

momento, as estrictas medidas de seguridade. 

 

    Durante o recreo, o alumnado non poderá facer uso da fonte de 

auga situada no patio. 

 

    Non se poderán realizar xogos de grupo que supoña compartir 

obxectos, xoguetes, balóns, que haxa contacto entre o alumnado, 

ou que supoña mesturar grupos distintos. 

 

    No momento do recreo, procurarase que o alumnado que forme 

parte dun grupo estable de convivencia non entre en contacto con 

outros grupos das mesmas características. Para iso estudarase a 

localización dos distintos grupos que irán rotando nos diversos 

espazos e zonas de recreo. 

 

    Os elementos de xogo do parque infantil poderán ser utilizados 

cada día por un so grupo estable de convivencia. Eses elementos 

de xogo serán desinfectados todos os días polo servizo de limpeza 

e desinfección do Concello de Narón. 
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    Sería importante extremar a limpeza da aula que ocupa o alumnado 

de  Educación Infantil, de forma que, durante o tempo que o 

alumnado se atopase no recreo, proceder a unha limpeza da aula, 

incluíndo especialmente aquelas zonas que máis estivesen en 

contacto co alumnado e co profesorado. 

 

    As actividades no recreo serán programadas e organizadas polas 

mestras de Educación Infantil. Tamén deixarase liberdade para 

que os alumnos/as atopen a mellor maneira de aproveitar o seu 

momento de lecer. 

 

    Unha vez finalizado o recreo, procederase a un novo lavado e 

desinfección de mans. 

 

Merenda 

    Todo o alumnado deberá traer a súa botella de auga, co seu nome 

escrito para unha correcta identificación.  

 

    A pesar da especial dificultade da medida nesta etapa escolar, 

tratarase de impedir que o alumnado comparta a merenda ou a 

botella de auga. 

 

   Cada alumno/a deberá vir coa súa merenda nun recipiente pechado 

tipo " tupperware" que, por un lado, protexe a comida ata o seu 

consumo e, por outra, facilita o almorzo, xa que o alumnado pódeo 

utilizar para non apoiar a comida en superficies potencialmente 

infectadas. 

 

    O alumnado de Educación Infantil merendará na clase antes de saír 

ao recreo, debendo lavar as súas mans de maneira previa á 

devandita actividade e tamén despois de almorzar. 

 

    No momento da merenda separaranse as mesas de cada grupo para 

ter unha maior distancia frontal entre o alumnado. 
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    Previamente ao almorzo, procederase á limpeza da mesa co 

desinfectante 

 

    Para facilitar o momento da merenda e poder controlar mellor 

hábitos do alumnado, pódense establecer distintas quendas de 

merenda, poñendo na primeira quenda ao alumnado que é máis 

lento para merendar. 

 

    Resulta moi difícil que todo o alumnado desta etapa sexa autónomo 

para este labor, requirindo, en moitas ocasións, a axuda do 

profesorado. Sería recomendable que as mestras empreguen luvas 

para realizar esta tarefa. 

 

    Unha vez finalizada a merenda, haberá que desinfectar, de novo, 

cada mesa empregada.  

 

    Para celebrar os aniversarios de xeito seguro, as tortas e biscoitos 

que as familias traian serán partidos en porcións individuais e 

repartidos sen contacto físico, empregando pinzas. Se as familias 

queren traer algo para repartir, deberá estar empaquetado de 

maneira individual, repartirase ao final da clase e gardarse nas 

mochilas. Se as mestras de infantil así o consideran, poderán 

cancelar as festas de aniversario, prohibindo que os pais/nais traian 

tortas ou outros doces. 

 

Protocolo covid aulas de Educación Primaria. 

52º bis. Medidas de seguiridade e hixiene. Espazos. Entradas e saídas. 

Metodoloxía. Uso de baños. 

Dotación hixiénica: 

- Dispensador de xel  hidroalcóholico. 

- Panos de papel desbotables. 

- Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo 

supervisión e sempre lonxe do alcance do alumnado) para o seu 

uso por parte do profesorado. 

- Papeleira con bolsa, protexida con tapa e accionada por pedal. 



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

90 

 

Medidas de seguridade e hixiene. 

    O alumnado deberá traer dúas máscaras: unha posta e outra de 

reposto, gardada na mochila. O alumnado teñe a obriga de utilizar 

máscara durante toda a xornada lectiva. 

 

    O alumnado procederá a desinfectar as mans antes de entrar na aula    

e ao sair dela. 

 

    Non se permitirá intercambiar material entre alumnado: bolígrafos, 

lápices, gomas, pinturas, regras, etc… 

 

    En caso de ser posible, a porta e as fiestras das aulas permanecerán 

abertas para favorecer a ventilación natural. 

 

    Cando o alumnado teña que abandonar a aula de grupo para acudir á 

clase de música, de relixión, de educación física ou outra, o espazo 

da aula quedará coas fiestras e portas abertas para favorecer a súa 

ventilación. 

 

    Nas aulas onde se produce rotación de alumnado deberase extremar 

a ventilación, debendo estar as xanelas abertas en todo momento 

(sempre que as condicións ambientais o permitan). 

 

    É importante establecer unha zona limpa de traballo para o   

profesorado que pode ser a propia mesa de traballo. A intención é 

que o devandito espazo quede libre de posibles infeccións indirectas.  

 

    Ao final das clases diarias, a mesa de cada alumno ou alumna debe 

quedar totalmente libre de libros e materiais para proceder a unha 

correcta desinfección da aula. 

 

         Distribución de espazos.  

As medidas a adoptar son as seguintes: 



                                                              CEIP PIÑEIROS  C.I.F. Q – 6555694 - F  

                                                            Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  

                                                          Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 

91 

 

    A distancia na distribución dos pupitres do alumnado na aula de 

grupo debe ser a máxima posible. Cada mesa estará limitada por 

unha banda que non poderá ser traspasada. 

 

    As mesas non deberán moverse de sitio durante todo o día, xa que 

iso supón eliminar o máximo distanciamento posible entre pupitres, 

agás cando un mestre/a forme grupos colaborativos para traballar 

cun máximo de 5 alumnos/as. Preferiblemente, eses grupos estarán 

conformados polo mesmo alumnado durante todo o curso. 

 

    Nos cursos de Educación Primaria, todas as cadeiras e mesas 

colocaranse en liña mirando cara á dirección do posto do mestre/a.   

  

    Da aula eliminarase todo aquel mobiliario que non se necesite 

(armarios sen uso, cadeiras ou mesas non utilizadas...), coa 

finalidade de non diminuir a superficie útil da clase. 

 

    As mochilas colgaranse nos ganchos das mesas. O alumnado deberá 

evitar deixalas no chan.  

 

    O alumnado colgará as súas prendas de roupa nas perchas. Cada 

percha estará axeitadamente identificada. 

 

    Se o contido da materia e as condicións climatolóxicas o permiten, 

pódese  elixir a opción de clase ao aire libre, sempre que esa situación 

non afecte a outras clases que se dan ao aire libre. No caso de que se 

opte por esta opción, débese extremar a precaución en canto ao 

distanciamento do alumnado no patio e o tránsito polo interior do 

centro. 

 

   En caso de materias como relixión ou valores, cando o número de 

alumnado sexa inferior ao número de pupitres, procederase a distribuir 

a máxima distancia de seguiridade entre o alumnado. 
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   Á hora de asignar pupitre ao alumnado, haberá que ter en conta ao 

alumnado con  neae que vai recibir apoio dentro de clase para que 

haxa espazo suficiente para o profesorado de apoio. 

 

   Cada cadeira e mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un 

alumno. Deberase ter en conta, por parte do titor ou titora, os posibles 

problemas visuais, auditivos ou de calquera outra índole que poida ter 

o alumnado. 

 

   A mesa e a cadeira de cada alumno/a son persoais non estando 

permitidos os intercambios do devandito mobiliario. No caso de que 

haxa que cambiar de mesa e cadeira, deberán ser desinfectadas 

axeitadamente antes do seu uso. 

 

    Entradas e saídas 

   Á entrada e á saída da aula tratarase de evitar aglomeracións de 

alumnado e cruces innecesarios con alumnado doutros grupos. 

 

    Unha vez finalizada a clase, evitaranse as posibles aglomeracións de 

alumnado nas portas da aula ou durante o intercambio dunha materia a 

outra onde veña profesorado especialista. 

 

Metodoloxía 

    Ao ser o CEIP Piñeiros centro Edixgal, en 5º e 6º cursos de 

Educación Primaria priorizarase a entrega de actividades de maneira 

telemática. 

 

    Cando un mestre/a forme grupos colaborativos para traballar cun 

máximo de 5 alumnos/as, preferiblemente, eses grupos estarán 

conformados polo mesmo alumnado durante todo o curso. 

 

    A mestra especialista de Educación Musical impartirá as clases 

dentro da aula de referencia do grupo.  Se o considera necesario e 

imprescindible, poderá impartir as súas clases na aula de Educación 
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Musical, debendo trasladar o alumnado ata a devandita aula, aplicando 

tomas as medidas de seguridade indicadas en apartados anteriores. 

 

    A mestra de Relixión impartirá as súas clases dentro das aulas de 

referencia do alumnado de 1º e 2º cursos de Educación Primaria. O 

alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º cursos de Educación Primaria recibirán as 

clases de Relixión na aula de Relixión. 

  

    Uso dos aseos. 

    O alumnado de 1º e 2º cursos de Educación Primaria usarán os aseos 

que están situados entre a aula de informática e a aula de música. O 

alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º cursos de Educación Primaria usarán os 

aseos do andar baixo.  

 

    Establécese un aforo máximo de 1 usuario por aseo. Non se poden 

usar os baños de xeito simultáneo. Para controlar o aforo dos aseos 

colocarase un cartel/semáforo nos aseos e nas clases de 3º, 4º, 5º e 6º 

cursos de Educación Primaria que indiquen se os aseos están ocupados 

ou non. Se o aseo está ocupado, o usuario deberá agardar na clase a 

que quede libre. 

  

    Procederase ao lavado de mans do alumnado tanto á entrada como á 

saída do cuarto de baño. 

 

    As billas utilizaranse, de maneira exclusiva, para a hixiene de mans, e 

de materiais escolares, quedando terminantemente prohibido 

utilizalas para beber auga ou encher botellas de auga ou vasos. 

 

    Sempre que sexa posible, evitarase tocar directamente coas mans 

aquelas superficies onde hai un maior risco de contaxio como  as 

cisternas ou a tapa do váter, sendo aconsellable o uso de papel 

desbotable. 
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    Os aseos terán unha papeleira con bolsa, protexida con tapa e 

accionada por pedal, para desbotar os papeis que se utilicen para o 

secado das mans e para accionar as billas. 

 

  Cando se vaia a accionar a cisterna, débese facer coa tapa pechada 

para evitar que os aerosois se propaguen polo aire. 

 

    Asegurarase, en todo momento, a subministración do material 

hixiénico necesario: xabón, papel  desbotable… 

 

53 bis. Recreo e merenda. 

    O alumnado de Educación Primaria merendará sempre na súa aula de 

referencia. Antes e despois da merenda, o alumnado se  desinfectará as 

mans con xel hidroalcohólico ou ben con auga e xabón. 

 

    Cada alumno/a deberá vir co seu almorzo nun recipiente pechado tipo 

"tupperware" que, por un lado, protexe a comida ata o seu consumo e, por 

outro, facilita a merenda,  xa que o alumnado pódeo utilizar para non 

apoiar a comida en superficies potencialmente infectadas como poden ser 

as mesas. 

 

    Cada alumno/a deberá traer unha botella con auga. Non está permitido 

enchela nos aseos do centro, nin na fonte do patio. Cada botella de auga 

deberá ter o nome do alumno/a. 

 

    Está totalmente prohibido compartir bocadillo ou botellas de auga entre o 

alumnado. 

 

   O uso de máscara durante o recreo é obrigatorio. 

 

    Os xogos ou ligas deportivas que tiñan lugar, en cursos anteriores, durante 

o recreo non se deben realizar neste curso xa que supoñen un risco tanto 

para o alumnado participante como para o alumnado espectador. 
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    No momento do recreo, procurarase que o alumnado que forme parte dun 

grupo de convivencia non entre en contacto con outros grupos das 

mesmas características. Para iso estudarase a localización dos distintos 

grupos que irán rotando nos diversos espazos: patio cuberto, pavillón 

deportivo, patio da fonte. 

 

    Non estará permitido que o alumnado cambie de sector de zona de xogos 

no recreo. 

 

    No momento da entrada ao centro, unha vez rematado o tempo de recreo, 

o alumnado situarase na fila que lle corresponda mantendo sempre a 

distancia de seguridade. 

 

    No caso de coincidir varios grupos estables de convivencia na mesma 

hora do recreo, e unha vez finalizado este, a entrada ao centro realizarase 

por orde: primeiro accederán os cursos do corredor de arriba que teñan as 

aulas máis alonxadas das escaleiras de subida e despois os que teñen as 

súas aulas máis preto das escaleiras de subida. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E 

TALLERES DE FP 

54º. Emprego do equipamento 

O CEIP Piñeiros é un centro de Educación Infantil e Primaria. Non dispón 

de ningún taller. 

 

No caso do equipo Edixgal que será utlizado polo alumnado de 5º e 6º 

cursos de Educación Primaria, cada ordenador é persoal e non se prestará 

nin será usado por outros compañeiros. 
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

55º. Medidas 

    Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais, as 

mestras de PT e de AL usarán máscaras dentro e fóra da aula de PT ou de 

AL. 

 

    No caso de alumnado que non teña autonomía suficiente, organizarase o 

seu acompañamento, por parte dos mestres/as e da coidadora, no 

momento das entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do 

recreo, así como na hixiene de mans á chegada ao centro, no cambio de 

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

antes e despois de comer e noutros casos e circunstancias nos que sexa 

preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

En Educación Infantil, estas tarefas serán realizadas pola coidadora,     

mestra de apoio de Educación Infantil, mestre de PT, de AL ou, se poden, 

polas respectivas titoras. 

 En 1º curso de Educación Primaria, estas tarefas serán realizadas pola    

coidadora, mestre/a de PT, de AL e, se poden, polos respectivos/as 

titores/as. 

 

    Xa que nunha parte deste alumnado funciona moi ben a información 

visual, é necesario elaborar imáxenes alusivas á situación COVID, 

imáxenes que axudarán, tamén, ao resto do alumnado a entender e 

interiorizar as normas hixiénicas e sanitarias que debemos todos aplicar, 

coa finalidade de intentar normalizar  estas novas actitudes por parte do 

alumnado o máis axiña posible. Esta información estará formada por 

carteis alusivos á hixiene e lavado frecuente de mans, ao uso de máscara, 

ao uso da zona interna do cóbado para esbirrar ou tusir, frechas que 

sinalen por onde hai que baixar e subir escaleiras, etc… 

 

    O Departamento de Orientación colaborará co equipo COVID na 

identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado 

precisa para a súa atención. 
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56º. Tarefas e seguimento. 

Outras medidas e tarefas xa quedaron relacionadas en apartados anteriores 

deste plan. 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

57º. Medidas 

    Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no 

cumprimento das medidas de protección. Aproveitará calquer contido e 

situación para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter 

social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

 

    Todo o profesorado terá nas súas aulas unha dotación de material de 

hixiene composto por panos de papel desbotables, solución 

desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que 

utilizará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira. 

Tamén haberá outra dotación de material de desinfección non 

individual formado, tamén, por panos de papel desbotables, xel 

hidroalcohólico e solución desinfectante para uso do alumnado. Este 

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 material de uso docente, do cumprimento das 

medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de 

seguridade ao alumnado. 

 

    Sala de mestres/as. 

A sala de profesorado é o punto de encontro dos docentes, habendo momentos  

do día que adoita ter unha alta densidade de ocupación, polo que é un lugar 

onde hai que extremar as medidas de seguridade. 

 

Dotación hixiénica. 

A dotación hixiénica mínima que debe ter a sala de mestres/as está constituída 

por:  

- Dispensador de xel  hidro alcóholico. 

- Panos desbotables. 
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- Limpador desinfectante. 

- Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

 

Medidas de seguridade e hixiene. 

As principais medidas a adoptar son: 

    Dadas as reducidas dimensións da sala de mestres/as, este espazo terá un 

aforo  máximo de 5 persoas. É obrigatorio o uso de máscara. 

 

    Na porta da sala de mestres/as haberá información visual relativa ao seu 

aforo e ás medidas de seguridade e hixiene na devandita dependencia. 

 

    Só haberá 5 cadeiras que se distribuirán marcando a distancia de 

seguridade. Eliminaranse da sala de mestres/as as cadeiras que excedan do 

aforo máximo permitido. 

 

    Cando un mestre/a abandone a súa cadeira, deberá proceder á 

desinfección dela e do espazo que ocupou na mesa. 

 

    Cando un docente ocupe na sala de profesorado un espazo que foi 

ocupado, anteriormente, por outro, procederá, tamén, á desinfección das 

superficies ocupadas mediante o uso do limpador desinfectante e papel  

desbotable. Tras a limpeza, os panos de papel empregados desbotaranse 

de forma segura na papeleira, procedéndose, posteriormente, á 

desinfección de mans. 

 

    Igual procedemento débese seguir cando se vaia a utilizar material propio 

deste espazo ou ben o ordenador debendo desinfectar o teclado e o ratón 

e, se é necesario, o resto do equipo informático. 

 

    A prioridade de permanencia  na sala de mestres/as, cando non é o 

momento do recreo, débea ter o profesorado de garda que é quen está a 

realizar unha función docente activa nese momento, ou calquera outro 

docente que realice nese instante unha función escolar determinada. 
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    Fomentarase que o profesorado tamén ocupe outras áreas libres do centro 

como despachos individuais, biblioteca, patio, aulas, especialmente 

durante o recreo posto que adoita ser o momento onde se dá unha maior 

concentración de persoas e hai máis posibilidade de exceder o aforo 

máximo e, por tanto, de non respectar as distancias de seguridade 

correspondentes. 

 

    As reunións de claustro ou de equipos non se realizarán na sala de 

mestres/as. Deberanse utilizar as aulas ou a biblioteca por ser espazos 

onde se pode gardar a distancia de seguridade. 

 

    A sala de mestres/as  será ventilada mentres estea a ser utilizada, co fin de 

favorecer a renovación do aire no seu interior. 

 

    As fiestras e a porta da sala do profesorado permanecerán abertas, sempre 

que sexa posible, para favorecer a ventilación.  

 

    O profesorado evitará compartir material entre eles. En caso de ter que 

compartilo, deberá ser  desinfectado antes e despois do seu uso. 

 

    Se os mestres/as queren facer uso dos armarios que hai na sala, cada 

mestre terá un armario adxudicado para o seu uso persoal e exclusivo. O 

armario estará debidamente identificado. 

 

    O alumnado non poderá acceder, para nada, á sala de mestres/as. 

 

    Os mestres/as desinfectaranse as mans antes de entrar e sair da sala de 

profesorado. 

 

    Cada mestre/a procederá á desinfección das mans antes e despois de 

utilizar a máquina expendedora de café. 

 

    Ao finalizar a xornada, a mesa da sala do profesorado deberá quedar 

totalmente libre de libros, papeis, materiais ou restos de comida e bebida 

para proceder a unha correcta desinfección. 
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58º. Órganos colexiados. 

    Para realizar as xuntanzas dos membros do Claustro, seguirase o    

protocolo habitual establecido no “Decreto 374/1996, do 17 de outubro, 

polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas de educación 

infantil e dos colexios de educación primaria” e na “Orde do 22 de xullo 

de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de 

educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria”.  

 

    Sempre que sexa posible, as xuntazas realizaranse, preferentemente, de 

xeito presencial, por considerar que o resultando das reunións de tipo 

presencial son sempre máis produtivas que as reunións telemáticas. 

 

    As xuntanzas dos membros do Claustro de mestres/as terán lugar na 

biblioteca do centro ou ben nalgunha das aulas de Educación Primaria por 

ter calquera destas aulas unhas dimensión apropiadas para manter a 

distancia mínima de seguridade. 

 

    Todos os membros do Claustro deberán acudir ás diversas reunións 

provistos das súas máscaras e mantendo a distancia mínima de seguridade 

de, a lo menos, 1,5 metros. 

 

    Despois de cada xuntanza, cada membro do Claustro deberá desinfectar a 

cadeira e mesa que estivo usando. 

 

    Se pola evolución da pandemia, estas reunións hai que realizalas 

telemáticamente, deberase garantir a identidade dos membros que 

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

estes efectos, considerarase validamente emitido o voto formalizado na 

propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

 

    As convocatorias serán enviadas a través do correo electrónico aos 

membros deste órgano colexiado,  facendo constar nas mesmas a orde do 

día. Se é preciso, enviaráselles, tamén, documentación complementaria. 

Así mesmo, no caso de que a votación deba realizarse por correo 
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electrónico, adxuntarase un documento no que poida formalizar, para cada 

un dos puntos, o seu voto. 

 

    En relación á xuntanza do Consello Escolar, no apartado 38 deste plan,   

xa quedou explicado como será a súa celebración. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

59º. Formación na educación en saúde. 

Ao longo de todo o curso, e de xeito transversal, a educación para a saúde 

terá un carácter prioritario, así como a prevención e hixiene fronte á covid-

19. 

Os titores/as e mestres/as especialistas desenvolverán, todos os días, 

dinámicas de educación sanitaria para que o alumnado realice a hixiene de 

mans nos cambios de clase, non momento das merendas, cando vaia ao 

baño ou noutras situacións e momentos nos que se precise; así como 

medidas de hixiene respiratoria: tusir ou esbirrar contra a flexura do cóbado 

ou ben tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará en 

papeleiras con tapa e pedal dispoñibles en todas as aulas e demais espazos 

do centro. 

 

Dentro do programa de acollida haberá un aspecto específico dedicado á 

prevención, hixiene e protección como medida de previr enfermidades e 

mellorar a nosa saúde. 

 

Con respecto a este punto, cumprirase coas premisas descritas no protocolo 

das Consellerías de Educación e Sanidade, así como nas medidas que se 

foron estruturando e desenvolvendo neste plan. 

 

60º. Difusión das medidas de protección e prevención. 

Empregaranse todas as canles de comunicación dispoñibles: páxina web do 

centro, AbalarMóbil, WhatsUpp, cartelería e sinaléctica, información nos 

taboleiros do centro. 

 

Se é necesario, organizaranse charlas formativas de interese. 
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61º. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais. 

Todo o profesorado do centro deberá ter unha formación básica que lle   

permita empregar a aula virtual. 

 

O coordinador do equipo TIC e o de Edixgal serán os responsables do 

traballo de mantemento da aula virtual. 

 

A comunicación coa UAC e co responsable ABALAR da zona será 

realizada por calquer membro do equipo directivo. 

 

62º. Difusión do plan. 

Esta versión do plan de adaptación á situación COVID e as posteriores que 

se realicen, sempre dependendo da evolución da pandemia e do curso, serán 

publicadas na páxina web do centro para coñecemento das familias e 

enviado aos correos electrónicos de todos os membros do Claustro e do 

Consello Escolar. 

 

Seguramente tras a publicación desta primeira versión se vaian recibindo 

achegas de calquera membro da comunidade educativa para poder publicar 

unha versión mellorada.  

As achegas poderán facerse a través do correo electrónico 

ceip.pinheiros@edu.xunta.gal 

 

 

Este plan de adaptación á situación COVID para o CEIP Piñeiros foi 

actualizado con data do 1 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 


