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1. OBXECTO

O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares
saudables e seguras mediante o establecemento de medidas
preventivas colectivas e individuais, que deben adoptarse dende o inicio
do desenvolvemento do curso escolar 2020/21 , tanto polo persoal
docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co
obxectivo de protexer e previr nono máximo posible o risco de contaxio
por COVID-19. Inclúe medidas de detección precoz de casos e a súa
xestión axeitada e coordinada.
O documento é de aplicación aos centros públicos de ensino non
universitario e, adaptado ás súas peculiaridades, aos centros privados
concertados que imparten ensinanzas non universitarias.

2.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

1. Datos do centro
Código
27010155

Denominación
CEIP DA POBRA DO BROLLÓN

Enderezo
C.P.
Avda de Outeiro S/N
27330
Localidade
Concello
Provincia
Pobra do Brollón
Pobra do Brollón
Lugo
Teléfono
Correo electrónico
982870637/870638 Ceip.pobra.brollon@edu.xunta.es
Páxina web
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/
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2. Membros do equipo COVID
Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con
compromiso de desvío a un teléfono móbil)
Membro 1
Tarefas
asignadas

618290280
Directora

Cargo
Adoración Fernández González
E
 Constituír o Equipo Covid.
 Dar a coñecer as instruccións e medidas a adoptar en relación
ao protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 na versión
6/07/2021.
 Elaboración do presente Plan de adaptación ao Contexto da
Covid 19 e anexos (Plan de limpeza, plan de continxencia, Plan
de atención ao alumnado con NEAE, Plan de transporte escolar
e comedor).
 Coordinación Covid e interlocución coa administración
 Coordinación de reunións para tomar acordos de medidas de
prevención básicas adaptadas ao noso centro e as medidas
xerais de protección individual ambas de acordo cos principios
sanitarios establecidas no protocolo.
 Cumprimento das normas e acordos
 Información ás familias das medidas adoptadas no centro para
crear un centro saudable e protexer e previr na medida do
posible o risco de contaxio por Covid 19.
 Coordinar a compra e abastecemento dos recursos materiais
necesarios: Cartelería, produtos de limpeza e protección:
desinfectantes, xel, xabón, panos de papel.
 Distribuír e organizar a distribución do material, levar a súa
contabilización e inventario separado e certificar os gastos.
 Comunicación co centro médico
 Xestionar os recursos humanos necesarios: persoal de limpeza,
solicitude de profesorado de apoio a consellería.
 Velar polo acondicionamento das aulas e dependencias do
centro de acordo ao cumprimento do protocolo.
 Xestionar as necesidades que se derivan desta nova
normalidade e velar polo cumprimento de dito protocolo.
 Facer a previsión para recadar a información necesaria para os
rastrexadores a fin de xestionar o mellor posible a xestión de
abrochos.
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Membro 2
Tarefas
asignadas

Membro 3
Tarefas
asignadas
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Cargo
Guadalupe Aldao Sánchez
Profesora
 Colaborar na elaboración do Plan de adaptación ao Contexto da
COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2021-22.
 Colaborar na xestión da merca de cartelería e material así como
a súa distribución e inventarios.
 Colocación da cartelería no centro.
 Participar na toma de medidas para cumprir o protocolo no
centro e garantir na medida do posible a saúde da comunidade
educativa.
 Colaborar nas tarefas relacionadas para o membro 1.
Cargo
Óscar Gallardo Amiama
Profesor
 Colaborar na elaboración do Plan de adaptación ao
Contexto da COVID-19 nos centros de ensino non
universitario de Galicia para o curso 2021-22.
 Colaborar na xestión da merca de cartelería e material así
como a súa distribución e inventarios.
 Colocación da cartelería no centro.
 Participar na toma de medidas para cumprir o protocolo no
centro e garantir na medida do posible a saúde da
comunidade educativa.
Colaborar nas tarefas relacionadas para o membro 1.

Centro de saúde de referencia
Centro Centro de Saúde da Pobra do Brollón
Contacto Carmen Castro Rodríguez
Beatriz Castro Castro

Teléfono 982417533

Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos
elementos de protección que inclúe)
O espazo de illamento do centro, a aula COVID, é a primeira aula da 2ª planta.
Cumpre as características físicas de ventilación adecuada.
Contén: sillas, unha mesa, unha estantería na que se colocou: desinfectante,
rollo de papel desbotable, pano de limpeza, xel hidroalcohólico, panos de papel,
un pac de 10 máscaras cirúrxicas, máscaras hixiénicas, unha papeleira de pedal
con tapa, dúas pantallas…
3.
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Máscaras cirúrxicas: Unha caixa de 50 unidades. Entregaránselle ao alumnado
ou persoal do centro en casos de eventualidades puntuais e excepcionais (perda
ou deterioro da de uso ordinario),tamén para o seu uso por parte de
alumnado sintomático que inicie síntomas no centro. Usaranse no espazo de
illamento (sala de Covid).
Máscaras FFP2: Dous packs de 5 máscaras
5 batas desbotables para usar en caso de ser necesario o acompañamento.
a) Máscaras hixiénicas reutilizables segundo especificación UNE para uso
do alumnado. Empregadas para minimizar o risco da propagación da COVID19 entre as persoas.
Adquriranse en función das concedidas ao alumnado seguindo as instruccións da
orde que publique a consellería para o curso 2021-22 e distribuiranse entre o
alumnado atendendo aos criterios anteriores.
4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa
IFANTIL
Infantil 3 anos
Infantil 4 anos
Infantil 5 anos
PRIMARIA
1º de primaria
2º de primaria
3º de primaria
4º de primaria
5º de primaria
6º de primaria
TOTAL

TOTAL
4
6
2

12
TOTAL

3
5
4
1
6
7

26
38

5. Cadro de persoal do centro educativo(unicamente número de efectivos)
Profesorado a tempo completo
5
Profesorado pertencente ao claustro itinerante
1
Profesorado itinerante con centro base noutros centros
2
Persoal non docente (auxiliar de cociña)
1
Persoal de limpeza dependente do concello
1
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Todo o persoal docente e non docente conta coa autoenquisa que figura no anexo I
do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19. O persoal docente e non
docente do centro educativo deberá realizar a autoenquisa diariamente antes da
chegarda ao centro, para no caso de ter síntomas compatibles coa COVID-19
comunicar a ausencia ao centro ao Equipo COVID.
6.

Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir táboa)

Etapa Infantil
Aula

Infantil Nºde alumnado
asignado

Grupo A
3,4,5
anos
Nº de profesorado
7
asignado
Nivel

11

Na aula de infantil hai un grupo colaborativo de 3 anos e dous grupos colaborativos
de 4 anos. O alumnado de 5 anos séntanse individualmente quedando máis espazo
entre o grupo de 4 e de 5 anos.
Profesor titor: Óscar Gallardo Amiama.
Especialistas que imparten nesta aula:
E. Física: Paula Lapido Sánchez
Inglés: Lupe Aldao Sánchez
Música: Pablo Camarero Pérez
Relixión: Sara Martínez Gallego
Apoio: Mª Luz Rodríguez Freire
Adoración Fernández González
Etapa Primaria
Nivel 1º e 2º Grupo A
Aula 1º , 2º Nºde alumnado
Nº de profesorado
8
8
asignado
asignado
Titora do grupo 1º e 2º: Paula Lapido Sánchez, baixa por maternidae.
(Substituta: Elísabet López López)
Especialistas que imparten neste grupo:
Inglés e plástica: Lupe Aldado Sánchez
Música: Pablo Camarero Pérez
Relixión: Sara Martínez Gallego
Valores Sociais e Cívicos: Óscar Gallardo Amiama
Apoio/AL: Adoración Fernández González; Mª Luz Rodríguez Freire
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Etapa Primaria
Nivel 3º,4º
Grupo A
Aula 3º,4º
Nºde alumnado
Nº de profesorado
5
7
asignado
asignado
Titora do grupo de 3º, 4º, inglés: Lupe Aldao Sánchez
Galego, C. Naturais: Adoración Fernández González
Especialistas que imparten no grupo:
Música, VSC, apoio: Pablo Camarero Pérez
EF: Paula Lapido Sánchez (Substituta: Elísabet López López)
Relixión: Sara Martínez Gallego
Apoio AL: Mª Luz Rodríguez Freire
Etapa Primaria
Nivel 5º,6º
Grupo A
Aula Abalar,
Nºde alumnado
Nº de profesorado
13
6
asignado
asignado
5º,6º
Titor do grupo 5º,6º, Música: Pablo Camarero Pérez
Especialistas que imparten no grupo:
EF: Paula Lapido Sánchez (Substituta: Elísabet López López)
Inglés, plástica: Lupe Aldao Sánchez
Relixión: Sara Martínez Gallego
Plan Lector: Adoración Fernández González
Apoio: Mª Luz Rodríguez Freire
Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as
legais) realizarán, cada mañá, de forma diaria, unha auto avaliación dos Síntomas,
seguindo a autoenquisa que figura no Anexo I, facilitada polo centro.
Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os
proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co
seu médico ou pediatra e a obriga de comunicar a ausencia ao Equipo Covid.
No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable, como
consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os
criterios sanitarios -que rexerán asistencia a clase ou,de ser o caso, a escolarización
domiciliaria- serán os que recomenden o médico ou pediatra.
7.
Medidas específicas para grupos estables de convivencia
Creanse 4 grupos de convivencia estable que debido á reducción do profesorado
se verán alterados na reagrupación das seguintes materias:
 EF Créanse dous grupos: Infantil, 1º e 2º un e outro 3º,4º,5º e 6º.
9

CEIP DA POBRA DO BROLLÓN

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

 Plástica e música fórmanse dous grupos: 1º,2º, 3º e 4º,5º e 6º
 Relixión e VSC fórmanse 3 grupos: Infantil e segundo, 1º,2º e outro con
3º,4º,5º,6º.
Manterase a estanqueidade dos grupos de convivencia nas demáis actividades
e ao longo do día.
Mantense en todas as aulas a distancia interpersonal de 1,2m de separación
realizando a medición dende o centro das cadeiras.
Deixase nas aulas o mobiliario necesario para acadar superficies que permitan o
máximo distanciamento posible.

En infantil existen 4 grupos colaborativos mantendo a distancia entre os
grupos e quedando do seguinte xeito:
1º grupo: dous nenos de 5 anos en mesas individuais.
2º grupo: tres nenxs de 4 anos
3º grupo: 3 nenxs de 4 anos.
4º Grupo: 4 nenxs de 3 anos
O alumnado de infantil non usará máscara na aula. Usará cando sae desta, para
ir por exemplo á biblioteca, nos recreos, comedor, EF e no transporte escolar.
A interacción do alumnado de infantil, as actividades, e xogo realizaranse
atendendo aos grupos colaborativos establecidos na aula.
Non hai recantos de xogo.
Cada alumno conta cun taper rotulado co seu nome no que ten plastilina, xogos
de construcción e un puzle. O material do táper poderá ir cambiando en función
do deterioro ou a xuizo do profesor para substituilo por outros xogos, sempre de
carácter indiviudal.
O material para traballar: pinturas, lapis, tixeiras, pegamento…. tamén se atopa
en tápers. Cada alumno conta co seu rotulado co seu nome.
Todo o material, libros, fichas feitas… se atopa colocado por seccións ou
recunchos, e en cada sección os apartados para cada alumnx rotulado co seu
nome.
Outras medidas de carácter xeral do centro que afectan a todos os grupos de
convivencia:
Nas especialidades de música e plástica reagruparemos os grupos de convivencia
dada a reducción do profesorado: 1º,2º e 3º nun grupo e noutro 4º,5º e 6º. A
materia de múica impartirade na aula desta especialidade e a de plástica na aula
de inglés dada a amplitude da aula e que o centro pasou a ser plurilingüe sendo
a plástica a materia seleccionada para impartir en inglés.
10
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A materia de inglés, impartirase na aula de inglés agás infantil que se impartirá
na súa aula de referencia.
Ao final das sesións desinfectarase mesas, cadeiras e o material usado.
Espaciaronse as sesións destas materias de xeito que ningún día son contínuas
para favorecer a ventilación e desinfección.
A materia de relixión tamén se impartirá na aula de relixión dado que en todos
os grupos hai alumnado de relixión e valores sociais e cívicos que permanecerán
nas súas aulas.
Ao final das sesións dun grupo e antes de entrar o seguinte, desinfectarase o
material usado así como as sillas e mesas usadas e ventilarase a aula.
A materia de E. Física, que habitaualmente se impartía no pavillón anexo ao
centro, impartirase na medida do posible, cando o tempo o permita fóra, no
patio de lecer. Xúntanse as dúas sesións desta materia en cada grupo a fin de
optimizar tempo desinfectando materiais. Por outra banda suspéndese o aseo
que se viña facendo en cursos anteriores. 1º e 2º cambiar camiseta e asearse e a
partir de 3º de primaria as duchas.
As aulas de especialistas usadas como a de AL/PT ventilaranse despois de cada
uso e desinfectaranse os materiais: mesas, sillas… antes do seguinte uso.
Os grupos estables de convivencia manteranse no recreo mantendo os grupos
separados en espazos que rotarán semanalmente polas tres zonas en que está
dividido o patio. A estes efectos contan cunha imaxe co patio dividido en zonas
nas que se lle coloca cada semana cun belcro o nome do grupo nas zonas.
Durante o recreo, manterán a distancia de seguridade, e usarán a máscara
sacándoa só para comer a merenda deste momento. Este curso poderán
compartir materiais muy xenéricos como o futbol, o areeiro ou o mobiliario do
parque de infantil.
No comedor escolar tamén se manterán estes grupos de convivencia
procurando distanciamento e a colocación en zig-zag entre o alumnado dun
mesmo grupo e un maior distanciamento entre cada grupo. Os postos son fixos
tendo a mesa e a cadeira o nome da cada alumnx.
Baixarán coa máscara, escalodanamente, ao comedor coas máns lavadas nos
seus respectivos baños.
Sacarán a máscara unha vez sentados coa comida servida, e colocarana nun
sobre de plástico que cada un ten detrás da súa silla rotulado co seu nome e
pegado con belcro.
Na mesa non existirán utensilios de uso común, estes serán manipulados polo
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persoal colaborador que servirá a auga e se encargará de servir o que necesiten
para repetir.
Despois de comer, no tempo libre:
1. Solicitamos un Club da ciencia para enriquecer o tempo de lecer.
2.-Poden ler: contan con libros sacados do expurgo da biblioteca para elo e
colocados atendendo aos grupos estables de convivencia. Tamén contan cun
recuncho co seu nome para gardar o libro empezado. Unha vez rematado entra
en cuarentena ata o día seguinte.
2.-Contan con outro material para compaxinar coa lectura como plantillas con
púas de cores para formar debuxos, mandalas, cadernos para colorear,
pasatempos…
Cada alumno conta co seu material gardado nun táper rotulado co seu nome.
Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de
sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e
profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)
Na primeira semana de setembro faise unha reunión xeral coas familias no
comedor escolar, lugar que permite garantir as distancia de seguridade para
explicarlles como nos vamos organizar e as as medidas de prevención tomadas
no centro de carácter xeral e individual seguindo o protocolo de adaptación ao
contexto da COVID-19 noa centros de ensino non universitario de Galicia para o
curso 21-22.
 Como nos vamos organizar: entradas e saídas do alumnado, as aulas, o
comedor, a solicitude da modificación da distribución horaria a fin de
evitar o recreo despois do comedor e voltar ás aulas pola tarde, así como
as medidas de carácter xeral adoptadas polo centro e as medidas de
protección indiviudal e canles de comunicación para manternos en
contacto e ser resolutivos a maior brevidade posible.
 A presentación do Equipo Covid, a importancia e obrigatoriedade de
realizar a autoenquisa e comunicarlle as ausencias por este motivo e ao
centro todas as demáis ausencias a fin de non crear ningún tipo de
incertidume ante esta situación incerta e de sobrecarga de traballo.
 A xustificación das faltas por síntomas compatibles coa Covid, non
precisan xustificante, é suficiente co aviso dun familiar a un dos membros.
As comunicacións realizaranse polo medio máis doado para as familias
8.
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telefónicamente ao centro, a un membro do Equipo, ou por whatsapp. As
demáis faltas, precisarán xustificación, ben cun comunicado do familiar que
tamén pode ser un escrito na axenda, telefónicamente ou cun xustificante do
facultativo respectivo.
Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal
e do alumnado)
10.1.-Persoal docente e non docente: Ante a aparición de sintomatoloxía
compatible coa Covid-19 (polo menos unha das relacionadas no anexo I) no
persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e
inmediatamente darán coñecemento ao equipo Covid. Como criterio xeral,
manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu
centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes
facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun
test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose
o illamento ata coñecer o resultado da proba.
Tampouco acudirán ao centro as persoas que se atopen en illamento por
diagnóstico de COVID-19, en periodo ce cuarentena domiciliaria por ser
considerados contacto estreito ou as pendentes do resultado de PCR por
sospeita clínica.
10.2.- Alumnado: No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible
na casa, o alumnado non acudirá ao centro e a súa familia contactará co
centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con
algunha das persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible.
Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante
médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As
ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos
efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.
Cada titor levará a cabo o rexistro das ausencias que deberán estar xustificadas
ou informadas polas familias ao Equipo covid. Caso de sospeita por presentar
síntomas compatibles coa Covid-19, rexistraranse as ausencias como xustificadas
sen necesidade de xustificante, bastando coa comunicación da familia. O equipo
Covid trasladará a información aos titores garantindo a protección de datos. As
ausencias de índole xeral, serán como sempre, comunicadas aos titores,
acompañadas dos respectivos xustificantes.
Levarase a cabo un rexistro das ausencias motivadas por síntomas compatibles
9.
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coa Covid-19 anotando os titores un inciso ou distintivo que indique esta
situación así como calquer outra incidencia derivada desta nova normalidade.
10.3.- Ante a detección de síntomas dun alumnx, durante a estancia no
centro ou á chegada ao mesmo: Contactarase coa súa familia ou persoa de
referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa
da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo
que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica.
O alumnx aillarase na aula COVID mentres non se xestiona o seu traslado. Terá
colocada unha máscra cirúrxica tanto él como a persoa que o acompaña. En caso
de presentar síntomas de gravidade ou dificultades respiratorias chamarase ao
061. A aula COVID conta co material detallado no punto 4 deste protocolo.
Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a
ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións
sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado. Ademais, os
conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco
foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán seguir as
indicacións do Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus
SARS-CoV- 2 (Covid- 19) no ámbito educativo non universitario de Galicia e
absterse de asistir ao centro educativo ata que se resolva a situación do caso
sospeitoso.
O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán
considerados contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de
Contactos lles indique o contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes
do caso positivo que estean vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen
diagnosticadas da COVID nos últimos 6 meses poderán acudir tanto á escola
como ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas de prevención.
Pola contra, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación
completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses
deberán absterse de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións da
Central de Seguimento de Contactos en corenten
10.4 No caso de presentar síntomas un traballador do centro abandonarao a
maior brevidade posible protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita
telefónica. De confirmarse o caso o Equipo COVID incluirá á rede de contactos a
través da aplicación EduCovid para a identificación por parte da autoridade
sanitaria.
Será a autoridade sanitaria en función dos contaxios e vixencia dos protocolos
14
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quen determine os contactos estreitos así como os peches das aulas e
corentenas.
As persoas con diagnóstico confirmado terán a obriga de illamento durante 10
días. As persoas consideradas contactos deberán permanecer en corentena ata
que obeñan o resultado negativo da PCR. Se pasan 14 do último contacto coa
caso confirmado e non se realiza a PCR a corentena finalizará igual.
A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de
Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da COVID19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos na
Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-22.
10. Comunicación de incidencias
 Todas as familias e persoal docente e non docente do centro contan coa
autoenquisa que figura no Anexo I.
 As familias entregaron no centro a declaración de responsabilidade de
realizar diariamente a autoenquisa.
 Rexistraranse as posibles incidencias nun diario xunto coas ausencias
motivadas por esta causa sinalizadas cun distintivo. (1) Sospeita COVID
Rexistro de confirmación de casos positivos: Realizarase a través da aplicación
informática “EduCovid” habilitada pola Consellería de Educación específica
para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos
confirmados.
A información será accesible para o persoal sanitario que determine a
autoridade sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de
Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro.
A aplicación informática subministrará de xeito seguro e con respecto á
normativa de protección de datos os seguintes fluxos de información:
• Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co
centro educativo o antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a
persoa de referencia notifique o resultado positivo ao centro. Deste
xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a información
necesaria para facilitar a identificación dos contactos estreitos.
• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun
diagnostico confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en
contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) para identificar os
contactos estreitos do ámbito educativo. Farase a través do número de
15
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teléfono específico para educación, dispoñible en EduCovid, na Axuda da
aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico.
• A CSC porase en contacto co caso confirmado ou coa persoa de
referencia, para facilitarlle as indicacións de illamento, realizar a enquisa
epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal.
Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado
como estudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez
localizado o centro, a CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a través
da aplicación EduCovid solicitando os contactos estreitos do caso que se
produciran no ámbito educativo.
• Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse
en contacto coa CSC a través do número de teléfono dispoñible en
EduCovid, na Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e
Centro médico.
• Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid,
para o que identificará ao caso coa correspondente Id Orixe. Se a CSC atopa
dificultades para localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a Id Orixe
ao Equipo Covid e pediralle que realice a súa carga en EduCovid. En
ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios diferentes a
EduCovid.
• O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe
de contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán
seleccionarse da “Rede de contactos” proposta por EduCovid, na que se
inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e
outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en conta o
previsto no Anexo I BIS.
• Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se
atope dentro desta rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao
incorporar de forma manual. Unha vez definida a listaxe de contactos
estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co persoal
asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos
á CSC a través da aplicación EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa
CSC, non se identifiquen contactos estreitos no centro, premerase
igualmente o botón “Notificar a Sanidade” sen seleccionar a ningunha
persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de
contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal.
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• No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica
á CSC que no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de
Covid-19, a CSC pode verificar esta información. Pode ocorrer que á CSC
aínda non dispoña da información necesaria para facelo, polo que nesta
circunstancia procederase do xeito seguinte:
1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que
verifiquen que se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información
abondo, ou non é posible desbotar a información como resultado dun erro, o
Equipo Covid cargará o caso en Edu Covid co IdOrixe 0000. Isto indicará que o
caso aínda non está verificado.
2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en
calquera outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito,
á CSC non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa
directora do centro quen adiante esta información aos posibles contactos
estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás persoas afectadas que,
conxuntamente coa CSC, determinouse que moi probablemente son contactos
estreitos dun caso confirmado de Covid-19, polo que deben quedarse na
casa en corentena.
3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha Id Orixe válida.
Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta Id Orixe, para
que o Equipo Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito
isto, o centro educativo notificará a listaxe de contactos estreitos a través da
aplicación e procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos
estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento.
En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional
acerca da información da persoa diagnosticada da Covid.
 Rastrexo doutros contactos eventuais doutros ámbitos, incluídos os das
actividades extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser
recollidos pola autoridade sanitaria.
 Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo
momento, as instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da
vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.
 A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como
fundamento o interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do
alumnado subministrados con consentimento dos representantes dos
menores que obra nas bases de datos da Consellería de Educación poderán
17
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ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de
colaboración.
 O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional
sobre os datos sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do
presente protocolo.
Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo
escolar e do número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias
comunicadas derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse
sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a
súa acreditación.

3.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

11. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de
xeito individual ou xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e
identificación da posición do profesorado)
3.1 Distancia de seguridade De forma xeral manterase unha distancia
interpersonal de polo menos 1,5 m nas interaccións entre as persoas no centro
educativo.
Nas aulas, A pesar de contar con grupos de convivencia estable, na medida do
posible, cos reagrupamentos sinalados anteriormente, mantense a distancia
entre os postos escolares do alumnado de 1,2m. Procúrase a estanqueidade ao
longo da xornada en todas as actividades do centro agás nos casos de
reagrupamento sinalados nas materias de relixión, EF e MU e plástica..
As mesas de todas as aulas atópanse formando filas que miran hacia o frente da
aula na que se atopa o encerado, pizarra dixital e a mesa e cadeira do mestre.
Fiestras

Mesa
mestre

Armario
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Mesa mestre, encerado, PD

Armario

Todas as aulas
seguen este
esquema, agás a
de infantil que
conta con dúas
mesas indiviudais,
e tres grupos
colaborativos.
Ao fondo atópase
o baño.
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Os grupos colaborativos contan cun distanciamento físico de 1,5 metros
respecto dos restantes grupos.
A aula de PT/AL conta coa mesma disposición se ben conta ademáis cunha mesa
con mampara e outro material como pantallas.
A aula de música segue unha distribución distinta en forma de U
3.2 Uso da máscara O uso da máscara é obrigatorio para todo o alumnado de
primaria e o persoal docente e non docente do centro. É obrigatorio usar a
máscara en todxs os espazos do centro educativo durante toda a xornada lectiva
e tempo de permanencia no centro, independentemente da distancia de
seguridade. Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara
de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario,
como por exemplo no comedor.
Así mesmo o uso da mácara é obrigatorio para calquer persoa que acceda ao
centro, estando prohibida a entrada sen ela.
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas
que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que
poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de
discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a
máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable o seu uso.
A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou
facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
Infórmase ás familias e ao alumnado a través de formación precisa sobre o uso
correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os
sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.
Ao alumnado esta formación transmitiráselle de forma lúdica, especialmente nos
cursos de infantil e primeiros niveis de primaria. Esta información tamén se
transmitirá a través da lectura da cartelería proposta pola Consellería colocada
polos distintos espazos do centro.
3.3 A máscara na aula de E. Infantil A máscara será obrigatoria para o
profesorado e o persoal non docente que teña contacto co grupo de infantil. O
alumnado de infantil non usará a máscara na aula pero terá a obriga de facelo
cando saia dela: se vai a biblio ou calquer outro espazo do centro, incluido o
recreo e o transporte escolar.
3.4 Información a todos os membros da comunidade educativa sobre as
medidas de prevención e de protección que se deben empregar e as instrucións
para o correcto manexo das mesmas, destacando:
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 correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de
gardala nos momentos da comida, así como dos protocolos de
substitución e lavado.
 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 Ao tusir ou esbirrar non quitarse a máscara, e cubrirse a boca e o nariz co
cóbado flexionado.
 Usat panos refugables para eliminar as secreccións botando estes na
papeleira con tapa destinada ao refugo dos materiais COVID, facendo
unha posterior hixiene de mans.
 Hixiene de mans: Lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e
xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante
polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean
visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase
cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente en todas as
entradas e saídas.
Á entrada da mañá usarçan o Xel hidroalchólico que se atopa na entrada. No
resto de entradas e saidas lavarán as mans con auga e xabón nos seus
resectivos baños. (Saída ao recreo, entrada, saída para o comedor, remate da
comida.. ). Lavaranse as mans tamén, despois de usar material compartido,
tusir, esbirrar… Traballarase a interiorización destas destrezas analizando a
cartelería, e de xeito lúdico.
1. Para o alumnado de infantil, 1º e 2º ciclo de Educación Infantil,
restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico (Só se usará á entrada do centro
pola mañá) e priorizando durante o resto do día o uso de agua e xabón ou
outros tipos de solucións xabonosas.
2. Para o resto do alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa
utilización do xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel
adecuada ao tamaño da man de cada neno/a, informando aos nenos e nenas
de que debe ser absorbido antes realizar outras tarefas.
 Calquer persoa que acceda ao centro, na entrada e saída é obrigatorio a
realización da hixiene das mans con xel hidroalcohólico. Nas entradas do
colexio, hai dúas alfombras de desinfección e secado e xel hidroalcohólico
que é obrigatorio usar para acceder.
 Colocación de dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en
espazos comúns.
 Xabon e papel en todos os baños.
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 Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos
aseos e de xel hidroalcohólico nos espazos comúns.
 A importancia da ventilación dos espazos para evitar a Transmisión
polo que se lles informa que deberán vir abrigados en tempo de frio.
 Medidas de hixiene respiratoria: ao tusir ou esbirrar tapar a boca ou o
nariz cun pano de papel que se desbotará unha papeleira con tapa ou ben
facelo contra a flexura do cóbado, sempre aloxándose do resto das
persoas.
 Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar
secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos
con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de
comer, usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido.
3.5. Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a
mestura do alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases, así
como as que esixan unha especial proximidade entre eles ou compartir
materiais. Na actividade do centro manteranse os grupos de convivencia
estable.
Evitaranse tamén os eventos con asistencia de público. De realizar algún de
ámbito deportivo faraes ao aire libre.
3.6. Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula,
realizando a limpeza e desinfección das aulas usadas diariamente Con
anterioridade ao inicio do curso en cada unha das aulas realizarase unha
limpeza e desinfección segundo figura neste protocolo nas medidas de limpeza e
desinfección.
O alumnado non compartirá material de uso propio cxs compañeiros/as.
Orde no posto de traballo: Os postos nas aulas e nas mesas serán fixos.
Desinfectando unha vez ao día alomenos se se estivo no mesmo posto.
 Non se pode compartir ningún tipo de material. Cada alumno conta co seu
propio, rotulado co seu nome. Entregouse unha lista co material necesario
e que o alumnado garda no lapiceiro enriba da mesa, no estoxo ou nun
táper (Pinturas, rotuladores….). Este material permanecerá sempre no
centro non podendo voltar na mochila para a casa donde deberán ter
outro para as tarefas pendentes ou deberes.
 Cada alumno conta cun espazo diferenciado na aula para gardar os libros,
libretas, carpetas….nunha caixa cerrada e rotulada. Para a casa só levarán
o libro e caderno con tarefas para pendentes de realizar ou estudiar.
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 Cada alumno conta co seu rotulador de encerado para así poder saír á
pizarra.
 Cada alumno traerá a súa botella de auga tamén rotulada. No colexio
pode volvela encher.
 Cada aula contén material de hixiene e prevención: xel hidroalcóholico,
xabón de mans, panos de papel, rollo de papel para secar as mans ou
desinfectar e unha papeleira con tapa de pedal.
 As ventás das aulas e as portas permanecerán abertas na medida do
posible. En todo caso despois do uso especialmente no cambio de clase ou
saídas ao recreo favorecerase a ventilación cruzada.
 As ventas do pasillo tamén permancerán abertas basculantes para
favorecer a ventilación cruzada.
3.7. Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa,
teléfonos ou material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular
do posto e, de non ser posible, o novo usuario realizará unha correcta
hixiene de mans antes do seu uso. Naqueles casos nos que se compartan
equipos a persoa que o usou deberá deixalo desinfectado e antes do uso
realizarase sempre unha correcta hixienización das mans.
As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da
iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán
unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas
de seguridade e hixiene que procedan.
3.8. Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar
os equipos informáticos, material de oficina ou outros materiais dos
empregados públicos. Cando se precise cubrir formularios ou se entregue
documentación que deba ser escrita facilitarase o material de escritura,
porén realizarase previamente a correcta hixiene de mans. Para estes
efectos existirá ao carón un dispensador de xel hidroalcohólico.
3.9 O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar
substancias abrasivas para a pel, así como ao persoal Auxiliar Técnico
Educativo naqueles usos de asistencia á hixiene persoal do alumnado
atendido, tal e como se viña facendo antes da emerxencia sanitaria. As luvas
serán postas, retiradas segundo a instrucións previstas na infografía e
refugaranse na fracción resto.
3.10 Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo
que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
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participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar
entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa
consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de
incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que
sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en
aplicación do presente protocolo. Polo que respecta ao profesorado e persoal
non docente estarase ao previsto na súa normativa.

12. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño
da aula non permita as distancias mínimas e identificación de espazos ou
salas para asignar a grupos)
Todas as aulas cumpren co criterio de distancia dos postos do alumnado a 1,2m,
agás a de música que non permite esta distancia únicamente no grupo de 4º, 5º
e 6º. Esta materia impártes unha sesión á semana a última hora do mércores.
Ao inicio da actividade nestas aulas o alumnado deberá ser informado sobre as
medidas e recomendacións a seguir lendo os carteis informativos cos que
deberán contar estes espazos.
Establécense medidas axeitadas para que o alumnado poida desenvolver as
actividades e usar responsablemente os materiais dispoñibles.

13. Espazos de PT, AL, DO ou aulas especiais. Modelo cuestionario de
avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL,
DO ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de
medidas como anexo ao Plan.)
Nas salas do centro: despacho de orientación, dirección manterase o aforo de
dúas persoas como máximo dentro do despacho que permitan manter a
distancia de seguridade.
Na aula de PT non haberá máis de cinco alumnxs sempre que estes procedan do
mesmo grupo de convivencia.
Esta aula contará ademaís do material xenérico de todas as aulas, con material
de protección como pantallas e mampara.
As aulas contarán co kit de hixiene e desinfección na entrada sendo obrigatorio o
uso da máscara e da hixienización das mans con auga e xabón.
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Aula AL/PT: Os reforzos e apoios realizaranse preferentemente dentro das aulas
a non ser que o titor ou especialistas consideren unha mellor rentabilidade saír
fóra da aula.
As sesións de AL realizaranse nesta aula.
 Nesta aula as mesas tamén garda a distancia de 1,2m. Aquí gárdase o
material que pode servir de reforzo ao alumnado.
 As sesións de AL impartiranse nesta aula que contará ademáis do material
sinalado nas aulas anteriores cunha mampara e dúas pantallas.
Aula de Relixión: As mesas manteñen a distancia de 1,2m. Material de hixiene e
prevención sinalado nas demáis aulas. Desinfectase o mobiliario antes e despois
do uso de cada grupo favorecendo a ventilación durante o intercambio.
Aula de inglés: Permite o distanciamento dos postos escolares de 1,2m. Nesta
aula existen dous agrupamentos: un para 1º e 2º e o outro para 3º e 4º que
compartirán con 5º e 6º. A impartición desta materia espaciarase procurando as
primeiras horas da mañá e as sesións do mesmo día pola tarde. Nesta aula
tamén se impartirá a materia de plástica por ser un centro plurilingüe e a
materia de plástica a seleccionada para impartir inglés.
Aula de informática: A fin de oordinar o seu uso elabórase un horario para cada
grupo atendendo as materias nas que se usará. Hixienizarnase as masn e
desinfectaranse os materiais despois de cada uso, favorecendo tamén ao final da
sesión a ventilación total da aula.
Da cabida a 12 usuarios mantendo a distancia de seguridade de 1,2m.
Conta con 11 0rdenadores, 10 fixos e un portátl. Os alumnxs dos grupos usarán
sempre o mesmo ordenador. Despois do uso é preciso desinfectar os
componentes do ordenador: CPU, monitor, teclado e rato así como a mesa e
silla.Dispón como todas as aulas de material de hixienización e desinfección.
Deberanse hixienizar as mans con auga e xabón antes e despois do uso da aula.
Despois do uso da aula de informática desinfectarase esta e os equipos, tendo
en conta esto no calendario no plan das medidas de limpeza e desinfección.
A biblioteca: A biblioteca contará co seu protocolo anexo a este Plan. Conta con
recunchos destinados aos grupos nos que se distribuen os libros recomendados
para as idades. Nestes intres os recunchos serán usados polos grupos que
visiten a biblioteca independentemente da idade para garantir a distancia de
seguridade.
Contará con frechas indicando os desprazamentos de entradas e saídas e coa
sinalización dos postos donde se poden sentar.
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Existe na biblioteca o recuncho da cuarentena donde se gardarán por espazo de
dous días os materiais usados polo alumnado.
Deberanse hixienizar as mans antes e despois do uso da biblioteca.
Despois de cada sesión en calquera destas aulas nas que comparten grupos os
materiais usados deberán ser hixienizados así como as sillas e mesas e
ventilaranse as aulas por un espazo mínimo de 15 minutos.

14. Titorías coas familias (determinación para realizar titorías coas familias)
Como xa se indicou fíxose unha reunión xeral no comedor escolar na que se lle
explicou ás familias as medidas xerais de prevención para garantir a seguridade
dos usuarios da comunidade educativa. A importancia de colaborar todxs e de
responsabilizarnos de tarefas cada un dende a súa parcela, dando a coñecer as
tarefas e responsabilidades de cada sector para acadar o ben común de todxs.
Unha vez iniciado o curso, no mes de setembro, faranse reunións presenciais
por grupos de convivencia para favorecer a entrada no centro de forma
escalonada.
Daraselles un boletín como cada curso donde figura un planing do curso:
calendario, proxectos do centro, normas xerais….
Esta reunión terá como cada curso dúas partes, unha de carácter xeral a cargo
da directora e orientadora e outra con cada titor.
Entre outros puntos:
Daraselles unha enquisa para coñecer os medios informáticos cos que contan así
como a conexión a fin de estar preparados para o ensino a distancia se fose
preciso caso dun novo confinamento ou peche de aula.
Informaráselles sobre as plataformas abalar mobil e webex para que a
descarguen e manter no sucesivo as reunións ou comunicación a través destes
medios telemáticos.
As reunións inicialmente e seguindo as recomendacións das autoridades
sanitarias faranse preferentemente telemáticamente facilitando ás familias os
medios máis doados.
Informaráselles sobre aspectos básicos da aula virtual a fin de que poidan
acompañar axs sexs fillxs en caso de ser necesaria unha corentena ou
confinamento: como entrar, buscar as tarefas e podelas subir unha vez feitas.
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15. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro
(provedores, visitantes, persoal do concello...)
A comunicación coas familias farase a través da páxina web do centro coa
información de carácter xeral sobre a organización do centro: horarios do
profesorado, titorías, a difusión dos documentos do centro, entre eles, o
presente Plan de adaptación…
Outras comunicacións puntuais faranse preferentemente a través de abalar
mobil ou a través do tfno. mobil, dos grupos de whatsapp que se corresponden
cos grupos de convivencia ou a través da axenda de cada alumnx .
As reunións de titorías, serán preferentemente por estes medios telemáticos,
acordando coas familias o medio máis axeitado ou doado. Se non fose posible,
ou se considerase necesario, farianse de forma presencial, adoptando as
medidas de prevención e protección que figuran no protocolo (Uso da máscara,
hixienización de mans, mantemento da distancia…)
A comunicación cos visitantes ou proveedores será preferentemente tamén
telefónicamente e cando sexa presencial deberase usar máscara, hixienizar as
mans na entrada e gardar a distancia de seguridade.
A comunicación co concello farase igualmente preferentemente a través do tfno.
Facendoas presenciais só se se considera necesario e coas medidas de
protección e seguridade establecidas no presente Plan de Adaptación ao
Contexto da COVID-19 para o curso 2021-22.

16. Uso da máscara no centro
O uso da máscara é obrigatorio para todo o persoal que accede ao centro.
Uso da máscara
1. O uso da máscara é obrigatorio para todo o alumnado de primaria e o
persoal docente e non docente do centro. É obrigatorio usar a máscara
en todxs os espazos do centro educativo independentemente da
distancia de seguridade.
2. Será obrigatorio levar unha segunda máscara de recambio e un estoxo
para gardala.
3. Quedan exentos desta obrigatoriedade as persoas con algún tipo de
enfermidade respiratoria, ou que pola súa situación de discapacidade
ou dependencia non teñan autonomía para o seu uso, ou ben
presenten alteracóns de conducta que fagan inviable o uso da máscara.
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As situacións de imposibilidade de uso da máscara deberá ser
acreditada por un facultativo ou responsable.
4. Formarase o alumnado no uso correcto da máscara a través da lectura
e análise da información contida na carteleria respecto do uso da
máscara de forma lúdica.
5. Infórmase ás familias da importancia do uso correcto da máscara,
como das medidas de conservación, hixiene e gardado.

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
O profesorado coñecerá o enlace ao aloxamento do presente Plan na páxina web
do centro rematada a redacción deste, unha vez que os acordos foron tomados
de forma consensuada no claustro levado a cabo o día 2 se setembro de 2021.
As familias recibirán un enlace á páxina web donde se aloxa o presente Plan de
Adaptación ao contexto da COVID-19 para o curso 2021-22
Así mesmo tamén terán acceso os membros do consello escolar.
Enviase unha copia do presente Plan segundo as instruccións recollidas no
propio Plan de dapatación ao contexto da COVID-19 para o curso 2021-22.

4.

MEDIDAS DE LIMPEZA

18. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar
de xeito frecuente (non incluír datos de carácter persoal)
4.1 Seguindo as instrucción do Plan de Adaptación ao contexto da COVID-19
para o curso 2021-22 créase o protocolo de limpeza do centro:
Protocolo de limpeza:
A limpeza do centro realiza persoal do concello que se encarga do mantemento e
conservación do centro atendendo á lexislación vixente.
Diariamente realizarase unha vez ao día a limpeza e desinfección de todas as
aulas usadas, independentemente das tarefas de desinfección levadas a cabo
polos profesores responsables nos casos de compartir material ou o uso das aulas
dos especialistas: P.T.-A.L, orientación, inglés, música ou relixión.
Farase fincapé no equipamento usado polo profesorado e alumnado: as mesas,
sillas e as superficies de contacto máis frecuentes: pomos das portas, mobles,
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pasamáns, teléfonos, perchas, billas, elementos das cisternas…
A limpeza e desinfección realízase unha vez ao día agás nos baños que se fai dúas
veces; unha pola mañá e outra na limpeza xeral do centro pola tarde. O concello
Mantén este curso o aumento dunha hora de xornada laboral para que poida
facer a limpeza dos baños dúas veces ao día. Esta tarefa farase polas mañás
despois da entrada do recreo.
No tempo da mañá, o concello aumentoulle unha jora co que limpará e
desinfectará os baños e aproveitará para desinfectar algunha das aulas que xa non
ten clase despois do recreo ou algún despacho. Polas tardes levarase a cabo a
limpeza e desinfección de novo de todos os baños e do resto das dependencias
atendendo ao cadro.
O resto das dependencias que non se usan a diario limpiaranse e desinfectaranse
unha vez á semana sempre e cando non se usase, cando estime o persoal de
limpeza. Caso de usarse deberase informar ao persoal de limpeza para que
proceda á limpeza e desinfección da dependencia.
A aula Covid, caso de usarse, deberá limpiarse profundamente e desinfectarse
despois de cada uso.
Os demáis espazos do centro e mobiliario: ventás, espazos entre os dobres
ventanais, azulexos dos corredores e baños e outros espazos do centro
limparanse durante os periodos non lectivos, como se viña facendo cada curso,
vixiando de que o centro se manteña e permaneza limpo.
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Tarefas para a xornada de mañá:
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres

Baños, pasamáns, aula de 1º e 2º, Orientacion
Baños, pasamáns, Dirección, Biblioteca
Baños, pasamáns, Dependencias baixo, Orientación
Baños, pasamáns, aula abalar, 3º,4º
Baños, pasamáns, Dirección, Biblioteca
Tarefas para a xornada de tarde:

Día /sema.

Tarefas
Luns
2ª planta: Aula abalar, corredor, baños, escaleiras e pasamáns
1ª Planta: Inglés, 3º e 4º, baños, escaleiras e pasamáns.
Planta baixa: Entradas, baños, aula de infantil, corredor, Pavillón.
Martes
2ª planta: Aula abalar, Aula COVID, Baños, e pasamáns
1ª planta: Aula de AL/PT, 1º e 2º, 3º e 4º, baños, corredor escaleiras
e pasamáns.
Planta baixa: Entradas, baños, sala de mestres, aula de infantil,
informática, corredor.
Mércores 2ª planta: Aula abalar, Música, corredor, baños, escalerias,
pasamáns
1ª planta: Aula de inglés, 1º e 2º, 3º e 4º, aula PT/AL, baños, e
pasamáns.
Planta baixa: Entradas, baños, aula de infantil, corredor e
biblioteca.
Xoves
2ª planta: Relixión, baños e pasamáns
1ª planta: 1º e 2º, baños, corredor, escaleiras e pasamáns
Planta baixa: Entradas, baños, aula de infantil, informática,
corredor.
Venres
2ª planta: Aula abalar, aula de música, corredor, baños, pasamáns e
escaleira
1ª planta: Aula de inglés, 3º e 4º, 1º e 2º, baños e pasamáns
Planta baixa: Entradas, baños, aula de infantil, corredor e porche
exterior.
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19. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal
de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas (non incluír datos
de carácter persoal)
Diariamente polas mañás despois do recreo de lecer unha hora.
Polas tardes 3 horas e media.
Nos meses de e xuño e setembro de 12:00 a 13:00
Pola tarde de 3:30 a 18:30 horas..
Durante o resto do curso.
Pola mañá unha hora de 12:40 a 13:40
Polas tardes: de 15:30-19:00

20. Material e protección para a realización das tarefas de limpeza
O material de protección é proporcionado polo Concello: bata, lubas e máscara
así como os produtos que usa para a limpeza e desinfección do centro.
Todos os baños contan con dosificador de xel de mans, toallas desbotables e
papeleira con bolsa interior e tapa. Este material é subministrado polo centro.
Para a limpeza do centro:
.- Utilizaranse desinfectantes como disolucións de lixivia (1:50) recen
preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e
rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se
respectarán as indicacións da etiquetaxe.
.- Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e
protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos,
co fin de evitar calquera contacto accidental.
.- Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección
usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao
lavado de mans.
As ventas das aulas usadas e corredores permanecerán abertas sendo a
encargada do seu peche o persoal de limpeza.
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21. Cadro de control de limpeza dos aseos
Mes……………………….. …………….1ª semana mañá/ tarde Sinatura
Zona/Dia
luns
Martes
Mércores
xoves
Baños
infantil,
profesores,
planta baixa,
1ª planta, 2ª
planta

2ª semana
Baños
infantil,
profesores,
planta baixa,
1ª planta, 2ª
planta

3ª semana
Baños
infantil,
profesores,
planta baixa,
1ª planta, 2ª
planta

4ª semana
Baños
infantil,
profesores,
planta baixa,
1ª planta, 2ª
planta

5ª semana
Baños
infantil,
profesores,
planta baixa,
1ª planta, 2ª
planta
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22. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (colocar aulas)
4.2 Ventilación Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas
instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada,
nos cambios de clase 5 m e na súa totalidade durante os recreos e ao finalizar
as clases, sempre que sexa posible e coas medidas de prevención de
accidentes necesarias:
Dadas as características do centro é doado manter a ventilación cruzada.
4.2.1. Cando as condicións meteorolóxicas o permitan, manteranse as
xanelas abertas o maior tempo posible.
4.2.2. Débese aumentar a subministración de aire fresco. Como medida xeral
ábrense as fiestras que contan con doble ventanal de xeito que non estean
encontradas, evitando correntes. Mantense a porta da aula aberta e as fiestras
do corredor basculantes para favorecer a ventilación cruzada. Cando o frio ou o
vento non o permitan, abrirase ao inicio das clases, durante 15 minutos nos
cambios de clase 5 m, e deixarase ventilando nos recreos.
Na última sesión quedarán abertas, pechando o persoal de limpeza.
4.3. Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes
alumnos/as de xeito consecutivo ventilarase a aula ou sala polos menos 15
minutos logo de cada sesión.
HORA

LUNS

MARTES

MÉRCORES XOVES

9:30-10:25
10:25-11:20
11:20-12:15
12:15-12:45
12:45-13:05
13:05-13:45
13:45-14:30

32

VENRES

CEIP DA POBRA DO BROLLÓN

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

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos
Todas as aulas e baños teñen papeleiras de pedal con tapa e bolsas.
4.4.1 Os panos desbotables derivados da limpeza respiratoria ou o papel de
secar as máns ou de limpar e desinfectar serán refugados nestas papeleiras
protexidas coas bolsas e accionadas con pedal.
Todo o material de hixiene persoal será depositado no colector correspondente
de reciclaxe.
4.4.2. Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex,etc.) debe
depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica
que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas).
4.4.3. No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente
síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor
onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de
lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con
peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e
ventilación do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de
que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a
xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.

5.

MATERIAL DE PROTECCIÓN
5.1. O uso da máscara por todo o alumnado de primaria), persoal do centro
e outras persoas que accedan ao centro educativo é a medida básica de
protección individual e colectiva.
5.1. Nas entradas do centro Hai un dispensador de xel hidroalcohólico
obrigatorio para todxs os que acceden ao centro e unha alfombra cunha zona
de desinfección e outra de secado, sendos sempre obrigatorio pisar nestas
zonas. Respecto ao hidroxel para o alumnado é obrigatorio o uso só, na
entrada da mañá, na que hixienizarán as mans baixo a supervisión ou axuda
dun mestre. O resto das entradas, como no recreo, lavarán as mans con auga
e xabón nos seus respectivos baños.
5.2. En todas as aulas hai un recuncho próximo á porta que contén: xel
hidroalcohólico, papel de secar as mans ou limpar, desinfectacte, panos
desbotables e unha papeleira de pedal con tapa.
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Nos baños hai xabón papel de secar as mans e papeleiras de pedal con tapa.
5.3. Procúrase manter en todo momento agás nas aulas que se seguirá o
sinalado anteriormente, unha distancia mínima de seguridade de polo menos
1,5 metros, tanto nos accesos como nos espazos de atención ao público,
evitando a acumulación de persoas en todo momento.
5.4. Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público,
establecerase unha distancia mínima de 1,5 metros entre o usuario e o
persoal.
24. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
6.1 A consellería realizaou un aprovisionamento inicial de elementos de
sinalética e máscaras de protección. O equipo COVID encargouse da
reposición do material necesario en relación coa pandemia aprovidonado o
curso pasado, carteleria e materiais necesarios: hidroxel, xabón, panos
desbotables, papel de secar as mans, viseiras, mamparas… encargándose da
distribución e reposición procurando un uso razoable.
Existe un armario cunha zona adicado a este material especialmente o
relacionado coa hixiene e desinfección.
6.2 Dende o centro mercouse o material necesario de reposición para manter as
medidas de prevención e protección en especial xel hidroalcohólico,
dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección…
6.3. Realízanse estes gastos con cargo a unha partida denominada material
Covid dentro da partida de Gastos de Funcionamento 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 o Covid-19.
O equipo Covid encárgase de distribuír ou organizar e contabilizar este
material.Todas as aulas dispoñen do material mencionado anteriormente:
papeleira de pedal pechada con bolsa, xel hidroalcohólico, desinfectante, papel
de rollo desbotable para limpar ou secar as mans e panos desbotables.
A aula covid conta ademáis co equipamento que figura nas instruccións do
presente protocolo.
Todxs os baños contan con dispensadores de xabón de mans, papel para secar as
mans e papeleiras de pedal pechadas con bolsa.
Nas dúas entradas do colexio hai dúas alfombras de desinfección e secado e
dúas mesas con xel hidroalcohólico.
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A aula de PT/AL contará cunha mampara e dúas viseiras que estarán á
disposición de quen as puidese precisar. Atópanse aquí porque será o uso mais
frecuente.
Ambos materiais serán desinfectados despois de cada uso.
No botiquín do centro atópase un termómetro infrarroxo sen contacto.
25. Determinación do sistema de compras do material de protección
O material procurouse na primeira semana antes do inicio do curso lectivo,
despois de facer reconto do que quedou do curso pasado e analizar as
necesidades de xeito preventivo para o presente curso. Ao longo do curso Irase
repoñendo o necesario, especialmente aquel de maior uso como xabón,
desinfectante, papel de secar as mans ou xel hidroalcohólico.
26. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
Faise entrega do material ao profesorado responsable de cada aula, así como
para os despachos de orientación, dirección, biblioteca, aula de informáica e
comedor escolar.
Procúrase un uso racional e comedido, traballando co alumnado o uso
responsable neste senso.
A medida que se vaia esgotando polo uso irase repoñendo. O profesorado que
precise máis material soliciatarao ao Equipo covid a fin de ir repoñendo segundo
se vaia rematando o material e controlar o gasto. Os titores fundamentalmente
serán os encargados de avisar se se acaba o material das súas aulas, así como
nos baños que usa o seu grupo de tirorandos.
Todo o material que se merca derivado desta necesidade anótase nunha partida
denominada Covid a fin de controlar o gasto que está a supoñer no centro.

Id.

6.- XESTIÓN DE GROMOS

27. Medidas
Todas as familias e persoal do centro contan coa autoenquisa que figura no
Anexo I e na outra carilla un resumo das medidas a seguir ante un síntoma
compatible coa Covid-19.
Se o síntoma aparece na casa:
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1º.-Avisar ao colexio a un membro do Equipo Covid polo medio que lle sexa mais
doado Tfno, whatsapp….Estas faltas quedarán xustificadas coa información da
familia.
2ª.- Porse en contacto co centro médico. A partires deste momento seguiranse
as instruccións das autoridades sanitarias, así como as medidas a adoptar
dende o centro para que en caso de ser necesario permanecer na casa en
cuarentena, poida seguir traballando a distancia.
Caso de realizar a PCR e ser positivo informarase á consellería.
Procurarase recadar á maior brevidade posible os datos para os rastreos:
proximidade na aula, no transporte escolar, comedor… A tal fin no centro
contamos con información relativa ao posto fixo do alumnado no transporte e
no comedor escolar.
Se se estivo en contacto cun positivo: O mesmo procedemento, seguindo unha
vez informado o especialista as instruccións sanitarias.
Se a sintomatoloxía aparece no centro: contactarase coa súa familia ou persoa
de referencia que deberá vir buscalo á maior brevidade posible. Unha persoa da
familia concertará consulta telefónica co pediatra ou facultativo que valorará a
consulta presencial ou telefónica e a solicitude dunha proba diagnóstica.
O alumno con síntomas permanecerá illado na aula covid, a primeira aula da 2ª
planta.
Colocarán unha máscara cirúrxica tanto x alumnx afectado como o profesor que
quede ao seu coidado.
Seguirase o procedemento do 2º paso
En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria
chamarase ao 061.
O/a traballador/ra que inicie síntomas debe abandonar o centro educativo
protexido por máscara cirúrxica e logo de seguir as instruccións do centro de
saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.
No suposto da aparición dun caso nun centro educativo, sexa alumnx ou
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na
covid-19 incluirá na aplicación informática a información do afectado: os que
teñan a consideración de contactos estreitos, xs dxs compañeirxs afectadxs, do
profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que teña
vinculación co centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de
Seguimento de Contactos (CSC) que se encargará da vixilancia evolutiva das
persoas identificadas como contactos.
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En todo caso:
6.1. 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 diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirán ao centro as
persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.
6.2. Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza
a desenvolver síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as
medidas de prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en
base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de
Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de
Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de
setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude dasmesmas:
Levarase a un espazo separado de uso individual, aula COVID, colocaráselle
unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede
ao seu coidado de acordo coas pautas establecidas no ANEXO VI: MODELO
DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e
contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu
titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para
solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as
súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade
respiratoria chamarase ao 061.
O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo protexido por unha
máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o
equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a través da
aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.
28. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria
e educativa
Comunicación de incidencias á autoridade sanitaria. Directora
Comunicación de incidencias á consellería. Directora
Así mesmo será a encargada da comunicación coa consellería de sanidade, o
sergas, ou co grupo de coordinación de seguimento da pandemia.
Tamén lle corresponde a comunicación co persoal do centro e coas familias.
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29. Escenarios nos suposto dos gromos
A) A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar
a corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o
peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro
educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de
actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos ”, e co
“Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en
relación con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por
SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de
agosto de 2020, cos seguintes supostos:
 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase
contacto estreito a calquera persoa do centro que compartise espazo co caso
confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2m) do caso confirmado
durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara. Os contactos serán
determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en
cada momento.
 As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento
durante 10 días. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos
da persoa cun diagnóstico confirmado deberán permanecer en corentena
ata que obteñan o resultado negativo da PCR que se solicitará
transcorridos 10 días do último contacto co caso confirmado. Se, polo motivo
que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confirmado e non se
realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. O restante alumnado da aula
que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa
asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha
proba de Covid nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas
que teñan unha posible infección por Covid-19.
 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de
persoas e niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar
a medida de corentena da totalidade das persoas que conforman unha
aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o
gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un
centro educativo.
B) A aparición dun contacto sospeitoso con posterior confirmación é un
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suposto de declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridaee
sanitaria a obriga da entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da
persoa enferma, e de entrada en corentena de 10 días a todas as persoas que
teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións
das autoridade sanitarias.
C) A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de
Continxencia ante peches aprobado pola resolución que dite para a regulación do
Plan de continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da
Covid-19de 2020, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches
de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino
non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o curso 2021-2022, que desenvolve as medidas previstas no presente
protocolo relativas ao ensino a distancia.
D) Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel
educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa
ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia
determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas
que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.
MEDIDAS QUE AFECTAN ÁS CONDICIÓNS LABORAIS
Id.

7. XESTIONS DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de
comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal
substituto)
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o estado español, os
traballadores vulnerables para a covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a
súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de
protección de forma rigorosa. Será o servizo sanitario do Servizo de Prevención
de Riscos Laborais o responsable de facer a avaliación oportuna e de emitir
informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias
seguindo o establecido no procedemento de actuación para os servizos de
prevención de riscos laborais fronte á exposición ao Covid-19.
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
Id.

8. ORGANIZACIÓN E DOCUMENTOS DO CENTRO

8.1 Conformado por membros das consellerías de Cultura, Educación e
Universidade, existe un Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia que se
constituirá como elemento básico de coordinación e adopción de decisións. O
equipo estará conformado por parte da consellería de Educación, pola persoa
titular da Secretaría Xeral Técnica, da Subdirección de Inspección, Avaliación e
Calidade do sistema educativo, da Subdirección Xeral de Recursos Humanos. Por
parte da Consellería de Sanidade integraranse neste órgano a persoa titular da
Secretaría Xeral Técnica, e unha persoa representante da Dirección Xeral de
Asistencia Sanitaria, xunto con outra representante da Dirección Xeral de Saúde
Pública e os membros do subcomité de rebrotes do Comisión de xestión da
crise sanitaria do Covid-19. Ademais convocarase ás/aos xerentes das Áreas
Sanitarias do brote, xunto coa persoa que represente a Xefatura Territorial de
Sanidade da área afectada. Ademais estarán designadas, as catro persoas titulares
das xefaturas territoriais da Consellería de Educación. Poderán integrarse neste
órgano os expertos clínicos que designe o Conselleiro de Sanidade.
8.2. A Dirección do centro No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do
equipo Covid é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo
cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería
de Sanidade, do Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento da
Pandemia. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas
familias e alumnado.
8.3. O equipo Covid-19 disporá dunha relación de todo o alumnado e do persoal
do centro (a información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma
ou en contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un
ou varios números de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso,
poder trasladado ás autoridades sanitarias.
8.4. Corresponde ao equipo Covid elaborar o presente “Plan de adaptación á
situación Covid-19 no curso 2021/2022” de conformidade co modelo que se xunta
como Anexo IV a este protocolo no que se determinen ás concrecións das medidas
para o CEIP da Pobra do Brollón. O documento será aprobado pola dirección do
centro educativo e informado do seu contido ao consello escolar.
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Este “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022” será
comunicado ao persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado, neste último
caso a partir dos niveis de ensino obrigatorio. Será remitido tamén a Inspección
Educativa xunto co resto da documentación correspondente ao inicio de curso.
8.5 O centro elaborará un “Plan de Continxencia”, que será aprobado pola dirección
do centro, de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo III. Nel
estableceranse as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, para
facer efectivo o ensino a distancia de acordo coa Resolución Que se dite para
regular o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, e os
supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas
instrucións da autoridade sanitaria
Id.

9. REGULACIÓN DE CIRCULACIÓN E DE ENTRADAS E SAÍDAS

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das
mesmas con horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes
do alumnado
Evitarase en todo momento as aglomeracións de persoas e alumnadono no patio
e no interior do centro. Para elo acórdase:
1. Entrarán no centro só as persoas necesarias evitando acompañantes.
2. As familias acompañáran ao alumnado ata a entrada do centro
preferentemente un só. No caso de infantil poderán acompañalos nos
primeiros días, un só, especialmente mentres dura o Plan de adaptación. Será
sempre obrigatorio usar máscara.
3. Contamos con dúas entradas no centro:
- Unha para infantil
- Unha para primaria
4. En cada entrada hai dúas alfombras de desinfección e secado polas que
pasarán. Hai xel hidroalcohólico co que se hixienizarán as mans. Irán subindo
ás aulas escalonadamente, coa chegada das familias ou do transporte escolar
sen quedar no patio. Os profesores titores subirán con eles. Deste xeito, polas
mañás faremos todxs garda de transporte escolar.
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5. As saídas para o recreo faranse escalonadamente por cursos. O alumnado de
infantil sairá primeiro e independentemente por outra porta. O resto farano
por aulas, despois de lavar as mans nos seus respectivos baños. Farano en fila
de un en un e mantendo a distancia de seguridade acompañados dos mestres
cos que tiveron clase. Levarán a merenda nun taper cerrado, que non
poderán compartir con ninguén, para comer fóra. Sacarán a máscara
únicamente para o momento da merenda.
6. O patio de lecer está dividido en zonas, donde xogará cada grupo e polas que
rotarán os grupos de primaria semanalmente, agás infantil, que xogarán
sempre na mesma zona. Nestes intres haberá dous mestres de garda que
farán a garda por días de semana e rotarán os venres. Na entrada haberá
algún material asignado a cada zona para xogar: balóns, cordas, gomas… os
de infantil contan con cubos e palas rotuladas co seu nome para xogar no
ereeiro. Compartirán o tubogán e o bambán.
7. A entrada despois do recreo farase de novo escalonada por cursos. Infantil
entrará pola súa porta e o resto Comezarase polos máis maiores pero terase
en conta que quedarán para o final os dous grupos que teñen clase cos
mestres que se atopan de garda ese día no patio. Subirán igualmente en fila
de un en un mantendo a distancia de seguridade acompañados polo profesor
co que teñen clase. Unha vez nas aulas irán a lavar as mans en orde aos seus
respectivos baños.
8. As saídas para o comedor faranse igualmente escalonadas, unha vez as mans
lavadas, cun horario para evitar que se acumulen na entrada do comedor,
polo que se flexibilizará a última hora lectiva.
- Infanil: 14:25
- 1º e 2º: 14:27
- 3º e 4º: 14:30
- 5º e 6º: 14:35
Nestes intres estarán de garda dous mestres de garda de atención ao comedor, o
encargado do comedor e a dirección do centro.
9. Unha vez remtado de comer, limpia a mesa e coa máscara posta poderán ler,
xogar con materiais destinados a cada alumnx, ou realizar actividades dende
o Club de ciencia solicitado, ou visitar a biblioteca. Para estas actividades
contaremos cun horario.
10. As saídas para o transporte escolar faranse de igual xeito, por grupos
estables de convivencia de forma escalonada e mantendo a distancia de
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seguridade:
1º Infantil
2º Primeiro e segundo
3º Terceiro e cuarto
4º Quinto e sexto.
11. A circulación polo centro farase sempre mantendo a distancia de seguridade,
cunha distancia de al menos 1,5m de distancia. Subirase ás aulas pola dereita
seguindo as indicacións de flechas azuis. Sairemos tamén pola nosa dereita,
seguindo as flechas vermellas.
12. As saídas para o cambio de clase faranse tamén en fila gardando a distancia
de seguridade acompañados do profesor co que teñen clase.
O profesorado a quen correponda a última hora lectiva velará porque todo o
material do alumnado e da aula quede recollido e as mesas libres.
32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo
As Portas de acceso ao centro son 4.
 Unha porta pola dependencia da entrada á cociña pola que accede o
persoal de cociña.
 Unha porta pola sala de mestres, acceso á rúa Avda de Outeiro pola que
accede o profesorado que non está de garda.
 Duas entradas dende o patio de lecer. Pola porta da entrada á biblioteca
aula de infantil accederá o alumnado de primaria.
 Pola porta de acceso ao comedor e Ala A accederá de forma escalonada
como se sinalou anteriormente o alumnado de primaria.
A circulación polo centro farase mantendo a distancia de seguridade e
atendendo á cor das frechas, sempre pola nosa dereita. Para subir as frechas de
cor vermella. Para saír as frechas de cor azul.
Id.

10-.UTILIZACIÓN DE CARTELERÍA DO CENTRO

Utilización de cartelería do centro
33
O centro dispón da cartelería informativa que a xunta propuxo como modelos.
Distribuese polo centro atendendo ás distintas dependencias colocandoa en
relación cos distintos espazos: entrada, aulas, baños, comedor, biblioteca, frechas,
distancia de seguridade…
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11. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS

34. Previsión en relación co progama de madrugadores ou de actividades
previas ao inicio da xornada.
Dende o concello da Pobra do Brollón funciona o programa de madrugadores
nun edificio contiguo ao centro. O concello reparouno para usalo unha
Asociación que desenvolve actividades e para este servizo nestes intres.
Nos programas de madrugadores: Seguirase o protocolo ordinario co
engadidos das prevencións en materia de consumo de alimentos.
Este programa funciona dende as 8 da mañá ata as 9:30, a hora de entrada
no centro.
O alumnado que usa este servizo accede ao centro acompañado de persoal
do concello nas mesmas condicións que o resto das familias.
Está regulado polos servizos sociais do concello.
35. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao
servizo de comedor (previsións para a realización de actividades
extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor,
deberán ser coordinadas co organizador do servizo)
11.1 A realización das actividades está condicionada a aprobación dun protocolo
que se integrará como anexo no no Plan de Adaptación á situación Covid-19 no
curso 2021-22 e de acordó co Anexo VI, no que se determinarán as medidas
medidas de prevención e protección fronte á covid-19 e as responsabilidades
das persoas organizadoras ou xestoras.
Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de
mellorar de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos.
Este protocolo debe axustarse ao previsto no anexo VI sobre actividades
extrescolares e complementarias.
11.2 As actividades das anpas celebraranse preferentemente por medios
telemáticos evitando en todo caso as xuntanzas que supoñan un número
elevado de persoas.
11.3 Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente por medios
telemáticos, a través de webex.
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36. Previsión de realización de titorías e comunicación coas familias.
10.5 Reunións coas familias: No centro fíxose unha reunión presenciail a
inicio de curso no comedor escolar coa distania de seguridade, antes do
inicio do periodo lectivo para explicarlles as medidas de prevención
adoptadas polo centro seguindo o presente protocolo.
A segunda reunión presencial farase no mes de setembro escalonando os
grupos e terá duas partes; unha primeira de carácter xeral na que a
dirección lles entregará un boletín informativo e lles explicará o cadro
pedagóxico, recursos, actividades para o presente curso, os proxectos do
curso e a formación do profesorado que se está a organizar dende o centro.
Unha segunda parte na que cada titor explicara a programación do curso, as
normas da aula, os criterios de avaliación, e as comunicacións no futuro a
través de abalar mobil, ou as titorías telefónicamente ou a través de video
conferencia.
10.6 Como mecanismo de comunicación xeral coas familias usarase a páxina
web do centro, abalar mobil e os grupos de whatsapp en situacións urxentes
ou especiais.
37. Normas para a realización de eventos
Como norma xeral evitaremos mezclar o alumnado.
Organizaremos actividades en relación a eventos e conmemoracións
respectando os grupos de convivencia e compartiremos os traballos a través
da páxina web do centro ou da aula virtual no tempo adicado á hora de ler.
Aquelas que se poidan facer no patio faranse atendendo ás zonas e aos grupos
de convivencia ou respectando a distancia de seguridade dado que o patio é
amplo.
Invitaremos a participar as familias e persoas relevantes para o noso
alumnado ben telemáticamente ou dirixidas a grupos de convivencia estables
dándolle a coñecer o protocolo no que figuran as medidas de prevención e
protección ante a Covid-19.
Evitaremos os eventos que supoñan a mezcla e interacción presencial de
alumnado e familias.
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12.- Medidas xerais para o alumnado transportado.

38. Medidas(establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no
centro educativo, establecemento dun espazo de espera para o alumnado
transportado, de ser o caso, criteriosde priorización para o uso do transporte)
Contamos con tres autobuses que realizan tres rutas de transporte escolar.
Baixarán ao alumnado frente á cancela pequena, porta de acceso ao patio pola
que accede todo o alumnado e persoal. Irán baixando na orde de chegada dos
autobuses escalonadamente.
No uso do transporte escolar séguense as seguintes medidas:
 O aforo dos autobuses de transporte escolar será determinado en cada
caso ppolo órgano autonómico competente. Inicialmente, poderán ser
usadas todas as prazas coa obriga do emprego da máscara, salvo que en
base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un
uso mais restrictivo.
 Os acompañantes do alumnado ata a parada tamén teñen a obrigación de
usar a máscara.
 Hixienizaranse as mans ao subir ao transporte escolar con xel
hidroalcohólico.
 Asignaranse postos fixos para todo o curso. Agruparanse procurando os
grupos de convivencia no centro e os conviventes como os irmáns irán
xuntos a fin de ter unha mellor trazabilidade.
 Os acompañantes da empresa do transporte aos que lle corresponde a
vixilancia do alumnado, velarán porque todxs xs ocupantes do vehículo
leven posta a máscara durante todo o traxecto e permanezan no seu
asento en todo momento.
 Usan o transporte os usuarios que solicitaron autorización expecional
dado que o transporte garante este servizo a todxs. Caso de establecer
limitacións de capacidade do vehículos, quedan suspendidas as
autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar
a todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2km).
 No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o
traslado de todo o alumnado, o criterio de prioridade é o de maior
distancia de residencia ao centro.
 Evitarande as agrupacións no patio tanto na entrada ao centro como na
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saída. A tal fin farano escalonadamente, e directamente dende o centro
ao respectivo transporte escolar. Nas entradas pola mañá irán subindo ás
aulas de forma escalonada según vaian chegando os transportes escolares
acompañados do profesor co que teñen clase.
Nas saídas farano escalonadamente, acompañados tamén do profesores
de garda na seguinte orde: infantil, 1º e 2º, 3º e 4º, 5º e 6º. Tanto nas
entradas como nas saídas respectaranse a distancia de seguridade.
Id.

13.- Medidas xerais en relación ao uso do comedor

39. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado
No comedor escolar Manteranse os grupos de convivencia estable establecendo
os mesmos grupamentos das aulas. Colocaranse en zig zag ou de xeito oblícuo
favorecendo a distnacia de 1,5m. Entre cada grupo hai distancia de separación.
Os postos son fixos tendo a mesa e a cadeira o nome da cada alumnx.
Contamos no comedor con catro grupos:
- Infantil que respecta os grupos colaborativos da aula.
- 1º e 2º
- 3º e 4º
- 5º e6º
O comedor farase nunha soa quenda dada a amplitude.
Solicitase á Consellería a continuidade do horario do curso pasado coa
modificación da distribución do horario a fin de suprimir o lecer despois do
comedor e as sesións da tarde. Esta solicitude foi denegada co que a partir de
outubro o alumnado sairá ao patio despois do comedor mantendo as zonas do
recreo da mañá para subir ás aulas ás 14:15.
Sacarán a máscara unha vez estén sentados coa comida, e colocarana nun sobre
de plástico que cada un ten detrás da súa silla pegado con belcro. Cando
rematen a comida volverán colocar a máscara. Será obrigatorio levar unha
segunda máscara de recambio. Lavarán as mans e limparase a mesa con
desinfectante.
Baixarán ao comedor escalonadamente mantendo sempre a distancia de
seguridade.
Durante os meses de setembro e xuño flexibirizarase a última hora lectiva.
 Infantil ás 14:10 horas
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1º e 2º: ás 14:12
3º e 4º: ás 14:15
5º e 6º: ás 14:20
De outubro a maio baixarán igualmente de xeito escalonado co seguinte
horario:
 Infantil: 12:55
 1º e 2º: 12:57
 3º e 4º: 13:00
 5º e 6º: 13:05
No comedor a fin de que ninguén manipule os utensilios de comer e evitar ter
que levantarse o menos posible usaremos bandexas Que serán empratados na
cociña.
Na mesa non existirán utensilios de uso común, estes serán manipulados polo
persoal colaborador que servirá a auga e se encargará da manipulación das
bandexas para repetir.
Ao alumnado de infantil e de 1º e 2º serviralles a comida nas bandexas a
cociñeira nas súas respectivas mesas. A partir de 3º cada alumnx recollerá a súa
bandexa na mesa da cociña quente coa axuda dos mestres que estén de garda.
Para recoller ao alumnado de infantil recolleralles as bandexas os mestres de
garda, Os de primaria levarán de un en un e respectando a distancia a bandexa
e colocarán no posto de recollida, no carro, cada cousa: utensilios, vasos,
restos… e bandexa.
Unha vez recollido irán igualmente de xeito escalonado lavar as máns nos
lavabos da entrada ao comedor agás os de infantil que as van a lavar ao seu
baño na súa aula e recollen as mochilas.
Queda eliminado o cepillado de dentes no centro.
No comedor manterase o sistema de ventilación cruzada, permanecendo as
fiestras abertas no bo tempo. Durante o inverno manteremos a ventilación
procurando que non afecte directamente ao alumnado.
Durante o tempo de permanencia despois de comer e ata a chegada dos buses
organízanse actividades como lectura con libros aportados para cada grupo
dende a biblioteca, xogos de forma indiviudual ou mandalas para colorear.
Abrirase abiblioteca un día a semana e solicitouse un club de ciencia a fin de
dinamizar e enriquecer o tempo despois de comer ata a saída para os
transportes.
No desenvolvemento destas actividades seguiremos a respetar o protocolo
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contando cada alumno coa súa caixa de material, pinturas ou contos para ler… e
non compartindo materiais.
As saídas serán igualmente escalonadas: recollerán as mochilas nun posto
habilitado a cada grupo e sairán en orde de un en un, por grupos, mantendo a
distancia de seguridade: primeiro infantil, 1º e 2º, 3º e 4º e 5º e 6º.
O equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que constarán os
postos fixos asignados a cada alumnx para garantir o control e seguimento
epidemiolóxico. Levarase control diario da asistencia do alumnado ao comedor
co mesmo fin.
No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19, dun usuario do
comedor informarase á dirección docentro e ao Equipo Covid e contactarase coa
súa familia que deberá presentarse no servizo o antes posible. Illarase ao
alumnos no espazo destinado polo centro a este fin que deberán coñecer os
responsables e usuarios do comedor.
O persoal de cociña lavará e desinfectará todo o enxoval, electrodomésticos e
utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús, así como as
superficies de manipulación dos alimentos, o chan da cociña e comedor e as
mesas e sillas. Usaranse luvas especialmente para os momentos de limpeza.
Despois de cada uso ventilarase este espazo
Adxuntanse plano Anexo
40. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en
consideración que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas)
O persoal colaborador procurá ser puntual.
Funcións:
 Colaborar na recollida das bandexas empratadas polo alumnado na mesa
quente.
 Colaborará servindo a auga e os alimentos que necesite para repetir o
alumnado que o desexe, así como de que coman mantendo ás normas do
comedo.
 Recollida das bandexas de infantil
 Coordinar a recollida organizada e lavado de mans do alumnado unha vez
recollida a bandexa e a limpará das mesas.
 Organizará as actividades de lectura, pintura, xogo despois de recollido o
comedor ata a hora do transporte.
Establécense quendas de dous colaboradores por día ademáis do encargado e
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directora.
Todo o profesorado é colaborador do comedor escolar.
Todo o persoal que esté no comedor levará a máscara agás no momento da
comida.
O alumnado de primaria colaborará na recollida das bandexas, en orde e
depositando os restos e bandexas no punto de recollida.
O persoal de colaborador encargarase da saída do comedor ao transporte
escolar coa colaboración da dirección e do encargado de comedor.
41. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da
mesma) (non incluír datos de carácter persoal)
Contamos cunha persoa Auxiliar 2ª de cociña para este servizo.
Ademaís das función propias deste persoal esta nova situación abre outras
como:
- Usar a máscara en todo momento, independentemente da distancia de
seguridade ou de que se atope só na cociña, agás no momento da
comida. Será obrigatorio tamén o uso de lubas.
- Realizar diariamente o cuestionario da autoavaliación Covid-19 antes da
incorporación ao traballo e proceder dacordo coas instruccións xerais para
centros educativos.
- Empratar as bandexas e servir ao alumnado de infantil e 1º e 2º.
- Empratar as bandexas de 3º,4º,5º e 6º e dos usuarios do comedor que
recollerán escalonadamente, mantendo a distancia de seguridade, na
mesa quente.
O persoal de cociña lavará e desinfectará todo o enxoval, electrodomésticos e
utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús, así como as
superficies de manipulación dos alimentos, o chan da cociña e comedor e as
mesas e sillas.
Despois de cada uso ventilarase este espazo como mínimo 15 minutos.

.- PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN
Material de limpeza e desinfección
Na entrada do comedor hai dous lavabos con xabón e papel desbotable para secar
as mans, Papeleira con tapa. No comedor hai xel hidroalchólico.
Na cociña tamén se dispón de:
- Productos de limpeza e desinfección con actividade virucida para a limpeza
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da instalación, superficies e enxoval.
Produtos para a hixiene de mans (xabón, solución desinfectantes, papel
desbotable.
Papeleira con tapa
O aseo dispón de papeleira, solución desinfectante, xabón e papel de secado.
Roupa de traballo: Uniforme que só se usará na xornada laboral: (chaqueta,
pantalón, cofia, zapatos), delantais desbotables, lubas e máscaras.
Reforzo das medidas de limpeza

- Limpeza e desinfección diaria do local e superficies: pomos das portas, chan
do comedor e cociña, mesas, sillas, superficies de mesado da cociña e o aseo.
- Manter hixienizados en todo momento as as baetas e os estropallos e
cambialos periódicamente. Aumentar o uso de papel desbotable.
- Manter identificados nun espazo os útiles de limpeza para garantir que non se
produce contaminación cruzada.
- Desinfectar a vaixela e cubertos no lavalouzas cunha temperatura superior a
60º centígrados.
- Limpar e desinfectar todxs os utensilios usados no proceso de elaboración do
menú.
- Ventilar o comedor despois do uso diariamente, por un espazo mínimo de 15
minutos.
- Valeirar e limpar as papeleiras e colectores polo menos unha vez ao día.
- Limpeza profunda e desinfección do aseo polo menos unha vez ao día
garantindo a súa salubridade e hixiene.
- Lavar a roupa e panos despois do uso en temperaturas alomentos de 60º
centígrados empregando desinfectantes autorizados e publicados polas
autoridades sanitarias para este fin.
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Rexitro protocolo de limpeza e desinfección
Mes……………………………………………1ª semana
Tarefa/Día semana
Luns
Martes
Limpeza e desinfección do local e
superficies: pomos das portas,
chan do comedor e cociña, mesas,
sillas, mesados da cociña.
Limpeza e desinfección do aseo
Limpeza e desinfección dos
utensilios empregados.
Lavalouzas
Ventilación do comedor
Valeirado da papeleira e colector.
2ª semana
Limpeza e desinfección do local e
as superficies: pomos das portas,
chan do comedor e cociña, mesas,
sillas, superficies de mesado da
cociña.
Limpeza e desinfección do aseo
Limpeza e desinfección dos
utensilios empregados.
Lavalouzas
Ventilación do comedor
Valeirado da papeleira e colector.
3ª semana
Limpeza e desinfección do local e
as superficies: pomos das portas,
chan do comedor e cociña, mesas,
sillas, superficies de mesado da
cociña.
Limpeza e desinfección do aseo
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Limpeza e desinfección dos
utensilios empregados.
Lavalouzas
Ventilación do comedor
Valeirado da papeleira e colector.
4ª semana
Limpeza e desinfección do local e
as superficies: pomos das portas,
chan do comedor e cociña, mesas,
sillas, superficies de mesado da
cociña.
Limpeza e desinfección do aseo
Limpeza e desinfección dos
utensilios empregados.
Lavalouzas
Ventilación do comedor
Valeirado da papeleira e colector.
5ª semana
Limpeza e desinfección do local e
as superficies: pomos das portas,
chan do comedor e cociña, mesas,
sillas, superficies de mesadoLimpeza e desinfección do aseo
Limpeza e desinfección dos
utensilios empregados.
Lavalouzas
Ventilación do comedor
Valeirado da papeleira e colector.
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14-.CONSIDERACIÓNS XERAIS NA AULA ORDINARIA

14.1 Na aula o alumnado ten gardado no caixón da súa mesa o material que está a
usar. Contan con tapers grandes rotulados co seu nome donde gardan o seu
material cada un no seu casilleiro do armario asignado.
O material de lapis, bolígrafo, pinturas está gardado nun estoxo tamén cerrado.
Cada un trae a súa botella de auga rotulada co seu nome.
A roupa cólgase na cadeira ou na percha fixa asignada a cada alumno.
O material que aportan xs alumnxs debe permanecer no centro e non irá e virá para
as casas.
Nas aulas hai material de aula para ser compartido. Antes do seu uso deberán
hixienizar as mans.
Id.

15.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTRAS AULAS

42. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...
Usaranse outras aulas de especialidades que contarán coas normas de uso
respectivas así como de limpeza.
Música: Na aula de música seguiranse as normas básicas de uso de máscara e
distancia de seguridade na medida do posible.
Espaciaranse as sesións en días a fin de facilitar a cuarentena de uso dos
materiais desta aula.
O alumnado deberá hixienizar as mans antes e despois do uso do material.
Durante as sesións non se compartirán os instrumentos nin materiais.
A aula seguirá as normas de ventilación e limpeza das demais aulas.
Non tocarán a frauta nin cantarán.
Aula de relixión e aula de inglés:
- hixienizaranse as mans con auga e xabón a saída e entrada das aulas.
- Do mesmo xeito procederase á desinfección das mesas e sillas despois de
cada uso así como a ventilación da aula, alomenos durante 15 minutos
dunha sesión á outra.
- O material de uso compartido nestas aulas tamén será desinfectado
despois de cada uso. Xs alumnxs tamén hixienizarán as mans antes e
despois do uso. Traballarase a concienciación social que ten a limpeza dos
materiais de uso común. Colaboarán na desinfección dos materiais
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especialmente a partir de 3º de primaria.
- Hablitaranse espazos de cuarentena nestas aulas caso de ser necesario
deixar por un periodo dun día material en cuarentena.
- Espaciaranse a impartición das sesións de inglés procurando alomenos
unha sesión libre entre unha e outra.
Aula de informática: Espaciarase o uso desta aula entre os distintos cursos.
A tal fin establéces un horario para o seu uso por titores, e materias.
Hixienizaranse as mans antes e despois do uso e desinfectaranse os materiais
despois do uso.
43. Educación física
En relación á materia de E. Física adóptanse as seguintes medidas:
No pavillón contan cun kit de limpeza e desinfección ao igual ca totalidade das
materias.
- Únense as sesións de EF realizando as dúas sesións de xeito continuado,
nas sesións da tarde, sumando as dúas 90 minutos e evitando así a perda
de tempo na desinfección do espazo e materiais.
- As sesións de E. F. realizábanse en cursos anteriores no pavillón. Sempre
que o tempo o permita realizaranse fóra.
- Poderán compartir materiais para os xogos ou deporte como balóns,
cordas… hixienizando as mans antes e despois do uso, así como os
materiais.
- O uso da máscara será obrigatorio, independentemente da distancia de
seguridade, agás en actividades no exterior a mais de dous metros e que o
uso da máscara resulte inadecuado á actividade puntual dese momento.
- Súspéndense as actividades de aseo persoal que se facían en cursos
anteriores: aseo e cambio de camiseta os máis pequenos e ducha a partir
de 3º de primaria.
Id.

16-.CAMBIOS DE CLASE

44. Cambio de clase
Os cambios de Clase faranse sempre acompañados do profesor co que teñen a
materia, ordenadamente en fila de un e mantendo a distancia de seguridade.
Calquer espacio educativo que se use seguirá estas normas.
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17-. NORMAS PARA O USO DA BIBLIOTECA

45 Uso da biblioteca Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca
establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no protocolo)
 Antes e despois de usar a biblioteca deberán hixienizar as mans.
 O aforo da biblioteca será o de cada grupo de convivencia facendo turnos
para o uso da biblioteca. Procurando non ter dúas sesións seguidas. Cada
curso e especialista contará cunha hora a fin de coordinar un horario.
Respectaranse en todo momento os grupos de convivencia. E poderá usala
calquer grupo sempre que esté libre.
 O alumnado non tocará os libros nin outros materiais. Pediraos ao
profesor que os acompaña.
 Despois de usados os libros ou o material deberán colocarse no recuncho
da cuarentena habilitado para este fin.
 Na biblioteca manterase a distancia de seguridade de alomenos 1,5 m e
será obrigatorio o uso da máscara para todxs.
 O alumnado de 5º e 6º colaborará na elaboración das normas, dándoas a
coñecer a través de carteis e vídeos así como no desenvolvemento de
actividades de dinamización da biblioteca. Serán os biblioaxudantes
adaptando e facendo aquelas tarefas que a situación derivada da
pandemia lles permita.
 A biblioteca organizarase en función do traballo do alumnado: espazos
para a lectura, traballos, actividades de consulta e investigación, lectura
informal… Ao rematar xs usuarios hixienizarán os postos que teñan
ocupados.
 O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda
que o devolto deberá permanecer en caixas identificativas no recuncho da
cuarentena, un día antes de voltar aos andéis.
 Faranse xornadas de formación co alumnado e profesorado para que usen
o Opac Meiga de xeito que poidan consultar os fondos e solicitalos
telemáticamente.
 Evitaranse os desprazamentos innecesarios pola biblioteca,
permanecendo nos seus postos.
 As mochilas viaxeiras tamén funcionarán, contando na devolución cunha
permanencia no recuncho da cuarentena de alomenos dous días antes de
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pasar á seguinte familia. Pediráselle ás familias que ao rematar o tempo
de permanencia e o uso dos materiais colaboren na desinfección así como
na hixienización das mans antes de cada uso.
Radio na Biblio: O uso desta ferramenta tamén contará co seu protocolo:
 Aforo máximo permitido, 4.
 A porta do estudio estará aberta e as fiestras da biblio.
 Hixienizaranse as mans antes do entrar
 Usaranse fundas desbotables para os micros.
 Desinfectaranse os postos e os materiais despois de usalos.
Id.

18-. USO DOS ASEOS

46. Aseos Asignación de grupos
O uso dos aseos estará limitado non permanecendo mais de dous alumxs dentro.
O alumnado deberá hixienizar as mans á saída.
Todxs os aseos contan con sabón e panos de secar as mans.
O público que non teña a condición de persoal do centro ou alumnado só poderá
usar os baños da planta baixa fronte á porta da entrada.
Como xa se sinalou anteriormente cada grupo de convivencia terá un baño
asignado para todo o día:
 Infantil: o da súa aula.
 1º e 2º: o baño da primeira planta.
 3º e 4º: O baño da planta baixa
 5º e 6º: O baño da 2ª planta
Id.

19.-MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS RECREOS

47. Horarios e espazos
O recreo dada a amplitude do patio farase nunha sóa quenda de 11:20 horas a
12:45.
Como se sinalou anteriormente baixarán escalonadamente ao recreo en fila de
un, gardando a distancia de seguridade e acompañados polo mestre co que
tiveron clase, coa merenda e a máscara, que a sacarán só para merendar.
O patio está dividido en 4 zonas; unha para infantil que será a fixa e tres polas
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que irán rotando por semanas os tres grupos de convivencia estable de primaria.
Neste espazo de lecer deberán manter a distancia de seguridade de alomenos
1,5 m de distancia.
Cada día haberá dous mestres de garda.
Poderán compartir obxectos coas medidas de hixiene necesarias.
Ao finalizar o recreo subirán de novo escalonadamente en fila de un en un
mantendo a distancia de segruridade acompañados do profesor co que teñen
clase nese momento. Ao saír e ao entrar lavarán as mans, cada grupo no seu
respectivo baño.
1º : 5º e 6º
2º : 3º e 4º
3º: 1º e 2º
4º: Infantil.
48. Profesorado de vixilancia
O profesorado fará gardas en turnos de dous cada día da semana asigado.
Luns: Pablo Camarero – Paula Lapido
Martes. Sonia Sánchez- Adoración Fernández
Mércores: Óscar Gallardo- Mª Luz Rodríguez Freire
Xoves: Lupe Aldao - Sara Martínez
Venres: Rotación de parellas por orde de luns a venres
Id.

20.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EI

49. Metodoloxía e uso de baños
19.1 Ao inicio de cada xornada, nestes cursos lembraranse as normas de hixiene
e concienciación de cumprimento das normas de forma lúdica.
O alumnado de educación infantil só usará o xel hidroalcóholico á entrada coa
axuda e supervisión do profesor.
19.2 Non haberá traballo de grupo na mesa. O traballo e os postos nas mesas
serán individuais agás os nenxs de tres anos que se atopan en dous grupos
colaborativos de tres.
19.3 Suprímense os recantos
O alumnado ten o posto fixo. Nas mesas teñen o seu nome posto.
O xogo será individual. O alumnado de infantil conta con caixas rotuladas co seu
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nome con xoguetes diversos cos que xogan de forma individual.
A aula de infantil conta con baño na aula que será o que usan durante todo o
día. O alumnado de 1º e 2º tamén conta cunha bolsa rotulada co seu nome que
contén pezas de construcción e plastilina. Tamén teñen nun andel en
organizadores rotulados co seu nome contos e puzles.
O alumnado de 1º e 2º tamén se atopa sentado de forma iindivicual, evitando o
gran grupo e os recantos de xogo.
Cada alumno ten materiais para xogar, así como unha caixa donde garda todo o
seu material, no seu lugar identificativo co seu nome.
Na ual contan con organizadores, donde cada un ten os seus contos para a hora
de ler, e o recuncho da cuarentena donde van antes de intercambialos ou se
usaron material de uso común.
Por iso, para o alumnado de 1º e 2º ciclo de Educación Infantil, restrinxirase o
uso do xel hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos
de solucións xabonosas. Só usarán xel a entrada pola mañá baixo a supervisión
do mestre de garda. O resto do día lavarán as mans con frecuencia con auga e
xabón no seu baño. Traballarase o lavado de mans atendendo ás instruccións da
cartelería que teñen colocada nos baños.

50. Actividades e merenda
O alumnado de infantil realiza a merenda na aula nos seus postos. O alumnado
de primaria realizan a merenda no patio, na súa zona de xogo mantendo a
distancia de seguridade. A merenda realizarase de xeito individual mantendo os
grupos estables de convivencia en espazos diferenciados, na zona que lle
corresponde. Sacarán a máscara no tempo da merenda e volverana por unha vez
finalizada a merenda.
As merendas deben vir perfectamente cerradas. Ningún alumnx pode compartir
a súa merenda con ningún compañeiro.
Id.

21.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE

51. Medidas
21.1 Non existen no centro NEE severas, si ben alumnado que precisa apoio e
sesións de AL.
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21.2 A aula de AL conta cunha mampara, tres pantallas de adulto e unha de
infantil.
21.3 Procuraranse máscaras transparentes.
21.4 O alumnado de infantil non usa a máscara na aula. Para traballar nas
sesións de AL usarase mampara, biseiras/pantalla o alumno e a mestra e
máscara por parte do profesora.
21.5 Todo o alumnado do noso centro ten autonomía polo que non se fai preciso
organizar acompañamentos.
21.6 O Departamento de Orientación colaborará co equipo COVID na
identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado
precisa para a súa atención.
52. Medidas e tarefas. Seguimento
Todo o material utilizado debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e
unha vez rematada a clase.
Id.

22.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

53. Medidas (para reunións de profesorado, uso da sala de profesores e
departamentos)
22.1 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no
cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas
capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no
alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio
común do cumprimento das normas.
22.2. O profesorado dispón dunha dotación de material de hixiene que
contén: panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para
o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa
e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña
utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección é
subministrado polo centro educativo.
22.3 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.
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22.4 Inda que a sala de mestres, ou outras dependencias do centro permiten o
aforo do claustro cumprindo a distancia de seguridade as reunións de titorías,
claustros, departamentos realizaranse, os martes preferiblemente de xeito
telemático a través de webex, ás cinco da tarde.
Nas sesións realizadas a distancia garantirase a identidade dos membros que
participan o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto.
As convocatorias, nas que figurará a orde do día, serán remitidas a través de
medios electrónicos.
22.5 As reunións de titorías celbraranse por medios telemáticos acordados
entreas familias e o titor/ra: vídeo chamada, tfno., abalar mobil, webex….
22.6 Cando as reunións sexan presenciais, por consideralas necesarias, cada
profesor hixienizará o posto ocupado. Do mesmo xeito farase cos materiais de
uso común como os ordenadores da sala de mestres, a fotocopidadora, o tfno….
22.7 Na sala de profesores, no comedor, na vida diaria do centro polas distintas
dependencias o profesorado usará a máscara durante o tempo de permanencia
no centro e manterá a distancia de seguridade.
Id.

23.- NORMAS EN MATERIA DE REUNIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS

54. Órganos colexiados
23.1 De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados
poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e
remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento
interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser este o
caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas.
23.2 As reunións de Consello escolar tamén se celebrarán de xeito telemático a
través de webex. Garantirase a identidade dos membros que participen, o
contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos
considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da
videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.
23.3 Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir
prazos perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do
Consello escolar a través de correo electrónico, facendo constar na mesma a
orde do día e a documentación da mesma
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EDUCACIÓN EN SAÚDE
Id.

24.- MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

55. Formación en educación e saúde
24.1 O equipo Covid debe asegurar que a información sobre os protocolos
de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde
implantadas nos centros educativos chegan e son comprendidas por toda a
comunidade educativa
 Equipo Covid, informa sobre os protocolos de actuación e as medidas de
prevención hxiene e promoción da saúde que se adoptaron no centro a
toda a comunidade educativa: profesorado, familias, alumnado…
 Proporcionouselles información ás familias nas reunións iniciais de curso,
así como a través dun pequeno resumo adxunto a autoenquisa.
 Proporciónase a todas as familias o enderezo do aloxamento na páxina
web do presente Plan de Adaptación.
 Foméntase a lectura da cartería e o cumprimento das normas que
conteñen.
24.2 Realízanse actividades lúdicas cos máis pequenos a fin de interiorizar as
normas de prevención da saúde: desprazamentos, lavado de mans, non tocar as
cara, normas de hixiene respiratoria, xogos no patio sen tocarse que permitan
manter a distancia de seguridade…
Cos máis maiores tamén se realizan actividades: lectura dos carteis, importancia
de cumprir as normas para coidarnos todxs, información cobre o coronavirus…
24.3 Así mesmo solicitouse a través de contratos programas o proxecto
eduemociona a fin de traballar a xestión adecuada das emocións e sentimentos,
nesta situación.
A través do Plan Proxecta, solicítase o Proxecto Deportico de vida activa no
centro a través do que se deseñarán actividades que favorezan a vida activa e
saudable, e patios máis saudables con xogos que promovan valores, diversión, e
favorezan o cumprimento das medidas de prevención: distancia de seguridade,
non tocarse, axuda na distancia e respeto entre todxs…
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56. Difusión das medidas de prevención e protección(
 Asistencia ás xornadas de formación a través de webex.
 Posibilidade de charlas formativas destinadas ás familias, ao alumnado ou
ao profesorado que faciliten información actualizada sobre este virus así
como os cambios necesarios nas medidas de prevención e protección.

Id.

25.- AULAS VIRTUAIS E ENSINO A DISTANCIA

57. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
- A aula virtual utilizarase, no caso de ter que usar a educación a distancia,
como ferramenta principal en 3º e 4º de primaria para o alumnado que estea en
situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial
no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que
poida por en funcionamento a consellería ou que se acorden coas familias por
consideralas mais doadas: páxina web, correo electrónico, webex…
No grupo de 5º e 6º dado que contamos co proxecto Edixgal, caso de
confinamento, seguirán a traballar con esta modalidade dende as casas
- Nos cursos de primeiro e segundo usarase a aula virtual en menor grado,
sempre e cando poidan estar acompañados polas familias. Esta modalidade
combinarase ou substituirase por webex, páxina web, correo electrónico…
sempre en acordo coa familia do grupo.
- En infantil disminuirá o uso da aula virtual, mantendo o ensino a través vídeos
en whatsapp, webex, correo electrónico, páxina web… acordando coas familias
o xeito mais doado.
- O responsable da aula virtual do centro é o profesor Pablo Camarero Pérez.
Os titores cargarán os cursos e matricularán ao alumnado respectivo.
- O profesorado seguirá a realzar formación neste campo para coñecer
en maior profundidade a xestión da aula virtual así como a formación
requerida polo proxecto Edixgal.
Profesorado
Tarefa en relación á aula virtual
Pablo Camarero Pérez
Responsable aula virtual e Coordinador do proxecto
Edixgal. Titor de 5º e 6º. Coñecementos amplios
uso da aula virtual
Paula Lapido Sánchez
Coñecementos aula virtual, coordinadora
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formación e das TICs, titora 1º e 2º
Óscar Gallardo Amiama Titor de infantil. Coñecementos curso iniciación
aula virtual
Lupe Aldao Sánchez
Titora de 3º e 4º. Imparte inglés en infantil e
primaria. Coñecementos curso iniciación aula
virtual e Edixgal
Adoración Fernández
Directora. Imparte apoio infantil e primaria, e C.
Glez
Naturais e galego en 3º e 4º
Coñecementos curso iniciación aula virtual e
formación de Edixgal.
Sonia Sánchez
Orientadora. Coñecementos curso iniciación aula
Fernández
virtual
- Ao longo do curso seguiremos profundizando no coñecemento e uso das
diversas ferramentas tecnolóxicas, a través do proxecto de formación do
profesorado en centros e da formación a través de Plan de formación do
profesorado na plataforma Fprofe.
- Realizarase co alumnado algunha actividade dende a modalidade presencial na
aula virtual a fin de que se familiaricen con esta ferramenta e ir resolvendo as
posibles dificultades de cómo entrar na aula, navegar, realizar e enviar as
tarefas.
- Creouse un usuario para o inspector do centro na aula virtual con permiso de
acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle o seu usuario e clave.
- No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado que,
por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o
acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e notificarano
ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado
e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.

Id. 26.- NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS Á METODOLOXIA NA AULA E
PROGRAMACIÓN
- As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se
seguirá no caso de ensino a distancia.
- Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao
alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán
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os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento
continuo do curso polo alumnado.
58. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (O
plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de
“Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan
relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban
ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)

59. Difusión do plan
Este documento Plan de adaptación á situación COVID-19 do CEIP da Pobra do
Brollón para o curso 2021-22 será aprobado pola Dirección do centro, informado
ao Claustro, Consello Escolar e divulgado a toda a comunidade educativa a través
da páxina web do centro.

Pobra do Brollón, 4 de outubro de 2021
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