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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

CEIP PORTOFARO  

Paseo Templarios, 1   15679 O Temple-Cambre (A Coruña) 

881880346 (dirección) 

881880345 (secretaría 

881880347 (Xefatura Estudos) 

881880349 (conserxería) 

2) Membros do equipo COVID 

Responsable COVID: Antonio Gil Gómez (director) tfno.  

Suplente: Mª Nélida Barbeito Camba (X. Estudos) tfno.  

Membros do profesorado (pendente): 

Tatiana Galán Dopico    

Suplente (Mª Belén Vigo tajes) 

Juan Carlos Díaz Peña 

Suplente ( Mª Luisa Mosquera Seijo) 

 

- Centro de Saúde de referencia :  

Centro de saúde de O Temple - Cambre 

Persoas de contacto:   Mª Luisa García Dopico e Beatriz Díaz Esmorís     tfno.: 981654615 

4) Espazo de illamento COVID: Sala coidadores Planta baixa  

Consta de mesa e cadeiras e moble onde estarán disponibles  mascarillas cirúrxicas e 

KN95/FFP2 

Igualmente á vista e disponibles para o seu uso conta con: luvas, pantallas, panos desbota-

bles, papeleira con pedal, xel hidroalcohólico e desinfectante de superficies. 
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Solicitouse a concello e Unidade técnica a instalación de ventana practicable o 10 de agosto 

sendo instalada o 17-09-20 

5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa  

 A B C 

3 ANOS 18 17 ------ 

4 ANOS 19 18  

5 ANOS 17 17 15 

TOTAL INFANTIL 121 

1º 25 25  

2º 23 24  

3º 25 25  

4º 24 24  

5º 24 24  

6º 18 16 17 

Total primaria 295 

Total cole 421 

 

6) Cadro de persoal con enderezo e teléfono de contacto  

Nº Nome completo  
 

  

1 Alvariñas Gómez, Ana María     

2 Barbeito Camba, María Nélida     

3 Casado Rodríguez, Mónica     

4 Castiñeira Blanco, Jesús Mi-
guel 

    

5 Cid Fernández, María Concep-
ción 

    

6 Corujo Rodríguez, Pilar     

7 Díaz Peña, Juan Carlos     

8 Dopico López, Blanca     

9 Galán Dopico, Tatiana     

10 García Peñin, Ma Trinidad     

11 Gil Gómez, Antonio     

12 López Bra, Belén     

13 Louzán Fernández, Concep-
ción 

    

14 Magalhaes Alonso, Laura     
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15 Manteiga Vázquez, Sergio     

16 Mantiñan Sar, Ana     

17 Mariño Álvarez, Ana María     

18 Martínez Vizcaíno, María 
Josefa 

    

19 Morado Rois, Rocío     

20 Mosquera Seijo, María Luisa     

21 Pardo Souto, Sandra     

22 Pedrido Rey, Carmen Ventura (Ori)     

23 Pita González, María Luisa     

24 Prieto Pérez, María de la Pa-
loma 

    

25 San Juan Marcos, Estefanía 
(FF) 

    

26 Santos Castroviejo, María del 
Rosario 

    

27 Somoza Quintero, José Anto-
nio 

    

28 Vidal Dopazo, María José     

29 Vigo Tajes, María Belén     

30 Barallobre Barreiro, María      

31 Iglesias López, Diana      

32 Mallón Suárez, Oscar Manuel      

33 Villanueva Modino, Begoña      

34 Rodríguez Quintela,      

35 Barba Fuentes, Carlos     

36 Ferreiro Rodríguez, Teresa     

37 Ríos Martín, Yolanda María     

 

7) Determinación do grupos estables de convivencia, con asignación da aula, do 

alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan 

materias ao grupo. (pendente titorias e outros profes) 

GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

CUR-

SO E 

GRU

PO 

N

º 

A

U

L

A 

Nº 

alu

mn

ado  

PERSOA TITORA ESPECIALISTAS  Outro profeso-

rado e persoal 

non docente  

asignado 

3 

ANOS 

A 

1 18 Rocío Morado Rois Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Paloma Prieto e Blanca Dopico 

 

3 

anos 

B 

2 17 Belén López Bra Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Paloma Prieto e Blanca Dopico  

 

4 

ANOS 

3 19 Tatiana Galán Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 
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A Óscar Mallón 

Paloma Prieto e Blanca Dopico  

4 

anos 

B 

4 18 Ana MAntiñán Sar M Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Paloma Prieto e Blanca Dopico  

José A. Somoza 

Yolanda  Ríos 

Martín 

5 

ANOS 

A 

5 17 Laura Magalhaes 

Alonso 

Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Paloma Prieto e Blanca Dopico  

 

5 

anos 

B 

6 17 Ana Alvariñas Pérez Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Paloma Prieto e Blanca Dopico  

 

5 

anos 

C 

11 15 Begoña Villanueva 

Modino 

Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Paloma Prieto e Blanca Dopico  

 

1º A 7 25 Sandra Pardo Souto Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

35Óscar Mallón 

Juan Carlos Díaz 

Pilar Corujo 

José A. Somoza 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

1º B 8 25 Concepción Cid 

Fernández 

Mª Trinidad García 

Mª Luisa Mosquera 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Juan Carlos Díaz 

Pilar Corujo 

José A. Somoza 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

Yolanda Ríos 

Martín 

2º A 9 23 Concepción Louzán Concepción Cid 

Ana Mariño 

Mónica Casado 

Sergio Manteiga 

Pilar Corujo 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

2º B 10 24 Sergio Manteiga Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Rosario Santos 

Concepción Cid 

Ana Mariño 

Mónica Casado 

Sergio Manteiga 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

3º A 20 25 Mª Trinidad García Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Juan Carlos Díaz 

Pilar Corujo 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

3º  B 19 25 Mª Rosario Santos 

 

Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Óscar Mallón 

Juan Carlos Díaz 

Diana Iglesias 

Anna Litenskaya 

(Ata 31º xanei-

ro) 

4º A 18 24 Mª Vidal Dopazo Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Antonio Gil 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 
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Juan Carlos Díaz 

Óscar Mallón 

Estefanía Rguez. 

4º  B 17 24 Mª Luisa Mosquera Ana Mariño 

Antonio Gil 

Juan Carlos Díaz 

Óscar Mallón 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

5º A 16 24 Mª Barallobre Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Mónica Casado 

Juan Carlos Díaz 

Diana Iglesias 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

5º B 15 24 Estefanía San Juan 

(desde 8-1)/Luisa 

Vidal Gómez (ata 

22-12) 

Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Mónica Casado 

Estefanía Rguez 

Juan Carlos Díaz 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

6ºA 14 18 Mª Luisa Pita Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Mónica Casado 

Juan Carlos Díaz 

Diana Iglesias 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

6º B 13 16 Jesús Manuel Casti-

ñeira 

Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Ana Mariño 

Mónica Casado 

Juan Carlos Díaz 

Anna Litenskaya 

(Ata 31  xanei-

ro) 

6º C 12 17 Mª Belén Vigo Mª Josefa Martínez Vizcaíno 

Mª Nélida Barbeito/Belén Sánchez 

Ana Mariño 

Mónica Casado 

Juan Carlos Díaz  

Diana Iglesias 

Anna Litenskaya 

(Ata 31 xaneiro) 

      

8) Medidas específicas para os grupos estables de convivencia, con inclusión de 

medidas que xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas a 

realidade do centro e do grupo. 

- Rutinas iniciais de aula recordando e practicando (segundo a idade do alumnado) as 

medidas de prevención e hixiene 

- Recordatorio de protocolos de recreo (especialmente no referido ao espazo asignado e 

ao non contacto con outros GEC), desprazamento, saída e uso do baño 

- Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas de seguridade (máscara, dis-

tancia, et c ) dentro e fóra da aula. 

 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas con excepción do establecido para E. 

Infantil: 

 

- O alumnado terá a máscara posta en todo momento. (En E. Infantil recomendase o seu uso en 

dsprazamentos) 

 

-  Recoméndase que se traia unha mascarilla de reposto que permanecerá na aula custodiada 

polo titor/a.. 
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- Os espazos se distribuirán en función do número de alumnos procurando sempre garantir a 

máxima distancia posible en cada caso. 

 

- Para o traballo cooperativo poderanse establecer grupos estables de 4 -5 membros  máximo. 

 

- Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de em-

prego máis común). 

 

- Existirán espazos para que os alumnos poidan gardar o seu material de xeito individual. Todo 

aquel outro material que sexa de contacto grupal, cando sexa utilizado deberá realizarse hixiene 

de mans antes e despois do seu uso. 

 

- Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada 

un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. 

 

- En todos os traslados polo edificio, deberán respectar o percorrido deseñado para cada un dos 

grupos, prestando especial atención na orde de entrada/saída asignada e na distancia requerida. 

 

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula e a interacción 

con membros doutros grupos. 

 

- Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con xel 

hidroalcólico do rotulador que empregue. 

As medidas van dirixidas a tratar de conciliar o método de traballo elixido en cada caso : indivi-

dual, pequeno grupo, colaborativo, rincóns  de traballo… e polo tanto a distribución da aula re-

querida, coa maior seguridade posible nas relacións de convivencia. Algunhas das restricións 

limitan á liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero a situación require dun 

esforzo por parte de todos e sobre todo dun labor de concienciación, de responsabilidade indivi-

dual e de grupo e dunha componente de solidariedade que este esforzo ten. 

 Debe ser unha oportunidade educativa para concienciar en que a conduta dunha soa 

persoa pode beneficiar ou prexudicar a moitos e para ver exemplos de solidariedade e 

altruismo de gran valor educativo.  

- Todo o profesorado e persoal do centro usará  máscara en todo momento e fará unha 

correcta desinfección de mans cada vez que se utilice algún elemento común.  

- No caso de usar equipamentos comúns: ordenadores sala profesorado, biblioteca, aula 

informática, máquina de café, …unha vez finalizado o uso do mesmo desinfectarase co 

produto ao efecto que haberá en cada espazo do centro (disiclin e panos desbotables). 

Igualmente se desinfectará cadeira e espazo da mesa utilizado. Os panos utilizados 

bótanse na papeleira con tapa e pedal que hai en cada espazo.   

9) Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sinto-

matoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a 

comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausen-

cias. 

Establecemento de  grupos Telegram para notificación de incidencias e/ou ausencias COVID : 

- Covid_Portofaro (para o persoal docente e non docente) 

- Covid_familias_Portofaro (para todas as familias do centro) 
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En ambos casos a persoa clica nun enlace de  telegram que o leva directamente a un formulario  

de google docs cos seguintes campos e preguntas: 

Para o persoal do centro 

Nome  do 

membro do 

persoal 

Síntoma 

COVID  

si/Non 

Tiven 

contac-

to cun 

positivo 

Si/non 

Confirmá-

ronme que 

son positi-

vo/a 

Si/non 

Ausencia ao cole 

hoxe 

Si/non 

Chamarei 

ao 

90040011

6 

Si/non 

      

Enlace a formulario do persoal: 

https://docs.google.com/forms/d/1AAWk6060b3FG3RFnW0YKxcv8yho0QDrSmWReLi

cIvMc/edit?usp=sharing 

 

Para as familias 

Nome do 

neno/a 

Síntoma 

COVID 

Tiven 

contac-

to cun 

positivo 

Confrmá-

ronme que 

o/a neno/a é 

positivo/a 

Ausencia ao cole 

hoxe 

Chamarei 

ao 

90040011

6 

      

 

Enlace a formulario familias: 

https://docs.google.com/forms/d/1oJ78zdQp9zW1xbX_Od_sNqKo8GnkpicAxyir8PxvX

FI/edit?usp=sharing 

 

10) Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.  

Persoal: As ausencias comunicadas no canal telegram se redirixen automáticamente a unha 

páxina na que se recolle o nome e as respostas recollidas no formulario.  Independente-

mente se realizará o correspondente rexistro en xade (aínda que as ausencias COVID se 

considerarán xustificadas)  

As persoas titoras enviarán diariamente antes das 11 h un whatsapp á Secretaria, comuni-

cando ausencias non xustificadas con antelación. Chamarase por teléfono a aquelas familias 

de nenos que faltan sen ter anunciado previamente dita falta e sen ter comunicado falta 

COVID 

11) Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e 

educativas. 

- Na 1ª hora lectiva as persoas indicadas (E. Covid; XE; secretaria) accederán ás follas de 

recollida de datos e comunicarán ou ratificarán coa dirección as mesmas. 

- A dirección (un membro do E. directivo) enviará ao correo indicado desde a Consellería de 

Sanidade: covid_dlc@sergas.es  as incidencias comunicadas. 

                        Igualmente na Aplicación Educovid cargaranse os contactos  e se comunicará a  

inspección e XT 

- Chamarase tamén á familia e ao centro de saúde de referencia soamente no caso de 

dúbidas clínicas no caso de que a incidencia se produza no centro 

- Feitas estas comunicacións lanzaranse un aviso xeral ao centro por abalar móbil coa indi-

cación de que hai un positivo no centro, que as medidas indicadas xa foron tomadas e que 

as persoas consideradas por sanidade como contactos estreitos serán contactadas por as 

autoridades sanitarias.  

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12) Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou cro-

ques xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da po-

https://docs.google.com/forms/d/1AAWk6060b3FG3RFnW0YKxcv8yho0QDrSmWReLicIvMc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AAWk6060b3FG3RFnW0YKxcv8yho0QDrSmWReLicIvMc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oJ78zdQp9zW1xbX_Od_sNqKo8GnkpicAxyir8PxvXFI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1oJ78zdQp9zW1xbX_Od_sNqKo8GnkpicAxyir8PxvXFI/edit?usp=sharing
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sición do profesorado. 

a) Aulas de 3º a 6º   

- Opción individual: Para grupos de 24-25  

 

 

 

 

 

 

 

 Xel hidroalcohólico;     Panos desbotables;     Papeleira pedal 

- Opción agrupamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xel hidroalcohólico;     Panos desbotables;     Papeleira pedal 

Esta distribución pode adaptarse segundo a configuración de cada aula.  

Recoméndase que a administración do xel sexa sempre en presencia e supervisada polo 

profesorado  emáis especialmente nos cursos inferiores. 

 As aulas de Infantil a 2ª se disporán preferentemente seguindo o modelo de 

agrupamentos cun máximo de 6  alumnos por grupo 

A posición do profesorado será, con carácter xeral,  a máis de 1,5m do alumnado detrás 

                P 

 

 

        X     X      X       X        X 

 

X      X    X      X       X        X 

 

X      X     X     X      X         X 

          

         X     X      X      X         X 

 

         X     X      X 

 

                P 

                  
 

      
 
        X  X                             X X 

        X  X                             X  X 

          X                                    x 

 

                          X  X                              

                          X  X                          

                            X                                     

 

 

        X  X                             X X 

        X  X                             X  X 

          X                                    x 

 

   



 

XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E O. U. 

CEIP. PORTOFARO 

Paseo dos Templarios, nº 1  

15679 - O Temple – Cambre (A Coruña)   

  881880349 –  881880351 

Email: ceip.portofaro@edu.xunta.es 

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro/ 

da mesa de profesorado. 

No caso de E.Infantil, noutros GEC e noutros grupos cando sexa excepcionalmente im-

posible o indicado no punto anterior o profesorado se situará preferentemente detrás do 

alumnado evitando na medida do posible a posición de diálogo cara a cara  a menos de 

1,5 m 

13) Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de 

espazos ou salas para asignar a grupos. 

Asígnase aula inglés para a unidade  habilitada de 6º C e Aula de super-robótica  

14) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento 

de orientación ou aulas especiais do centro. Modelo  de cuestionario avaliación de 

medidas como anexo ao Plan. 

- Con carácter xeral  emprego  de máscara 

- Dotaranse as aulas con mamparas de protección de mesa.  

- Debe procurarse que o alumnado non utilice material compartido 

- Se é imprescindible que así sexa debe hixienizarse antes do seu uso 

- O posto escolar ou de atención no D.O. utilizado (espazo da mesa e cadeira) será 

hixienizado antes de cada uso.   

- Colócanse en lugar visible normas de actuación no espazo de PT: distancia; hixiene de 

mans; recordatorio de  

- Se se fan agrupamentos de alumnado : 

o Se son da mesma clase e son GEC non é necesaria a distancia, pero si é reco-

mendable, mínimo 1 m se están alineados cara o profesor/a e 1,5 se enfrenta-

dos 

o Se son de distinta clase (non poden agruparse alumnado que pertenza a GEC di-

ferentes) aplícase a mesma norma de distancia do punto anterior 

o En todo caso o profesorado usará sempre a mascarilla e eventualmente pantalla 

ou ambas 

- Recomendase que o profesorado de AL  e PT empregue pantalla ou viseira e obrigato-

riamente nas praxias e exercicios especialmente articulatorios que non se realicen con 

mampara de por medio. 

- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación 

de cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados usandoa do-

tación propia do espazo (produto virucida e panos desbotables ou toallitas desinfectan-

tes) 

AVALIACIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA O USO DOS ESPAZOS PT-

AL-D.O.  

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NO

N 

N

P 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 

1.1 ¿O profesorado coñece  o procedemento para seguir se algún  

alumno/a  presenta síntomas da enfermidade no centro educati-

vo? 
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Medidas Organizativas 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Fanse reunións e circulares 

para dr a coñecer o protocolo de actuación: Comunicación inmediata ao E. .Covid; 

Facilitar mascarilla; illamento no espazo habilitado; chamada á familia acompaña-

mento ata a súa recollida.  

 

2.1 ¿Dimensionaronse os espazos de PT-AL D.O.?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Establecéronse as ratios 

máximas en cada espazo marcando os lugares habilitados para o traballo e os que 

non o están 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NO

N 

NP 

 

2.2 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, prove-

dores) ao mínimo posible? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Divulgouse información res-

pecto a visitas (So excepcionalmente presenciais , con cita previa, distancia, másca-

ra e normas hixiniecización do espazo) 

-  

2.3 Para os espazos de PT-AL e D.O  ¿Adecuáronse ás pautas marca-

das pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Proporciónase sinalización, 

cartelería e normas 

-  

2.4 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, man-

tense a distancia de seguridade de 1,5 metros, así como as me-

didas hixiénicas e distanciamento social? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Dsnse insrucións para a rea-

lización das Reunións do D.O.. Espazos asignados :Sala profesorado ou  Aula música 

 

2.5 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Asígnase un aseo específico 

para cando o alumnado está nos espazos de PT-AL ou D.O. 

 

2.6 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso ne-

cesario, hixienízanse antes de cada uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Instrucións específicas ao 

pofesorado e do profesorado ao alumnado 

 

Id. Formación e información dos traballadores 

 

3.1 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de 

hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)? 
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Infórmase en CCP e Claus-

tro. Repartese circular recopilatoria de normativa 

 
Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.2 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder 

emprender e manter a actividade e limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Cada espazo está dotado con 

Xel; desinfectante superficies, panos desbotables e cubo con tapa e pedal; Cada 

persoa recibiu 2  mascarillas hixiénicas ao comezo de curso e 1 cirúrxica diaria 

 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NO

N 

N

P 

 

3.3 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material  

de  hixiene  persoal  (máscaras, luvas de látex, etc.) no cubo de 

pedal? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Instaláronse nos espazos de 

PT-AL e D.O cubos con tapa e pedal, e déronse instrucións específicas en CCP e 

claustro 

 

3.4 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica 

nas instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación 

natural durante máis de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Colocouse táboa dobre en-

trada para chequear ventilación; Informouse en CCP e Claustro 

 

Id. Sinalización 

3.5 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar 

(lavar as mans, non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no 

cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Sesións específicas co alum-

nado advertindo das normas básicas e facendo fincapé na cartelería ao respecto 

 

 

3.6 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: Sesións específicas co alum-

nado advertindo específicamente das normas 

 

3.7 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias 

de seguridade a manter durante o acceso e estancia na aula de PT-

AL e D.O? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: colocación da cartelería in-

dicada; colocáranse marcas para diferencias postos habilitados dos non habilitados.  

Sesións  coa alumnado advertindo específicamente das marcas  
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NO

N 

N

P 

 

3.8 ¿Sinalizáronse as normas de uso do espazo ?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

Cartelería e mensaxes: Lavado e hixiene de mans ; hixiniezar espazo traballo  

 

15) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

As titorías coas familias realizaránse con carácter xeral por teléfono ou videochamada. Excep-

cionalmente, poderase concertar cita presencial en horario de tarde, na aula de referencia ocu-

pando o profesor/a a súa cadeira e a persoa citada unha posición a 1,5 m de distancia (ambas 

con mascarilla). No remate da cita ambos desinfectarán co produto dispoñible na aula o espazo 

utilizado (mesa e cadeira)O pano utilizado e outro material de risco (se fose o caso) desbótase 

na papeleira con tapa e pedal que haberá en cada espazo educativo 

16) Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, vi-

sitantes, persoal do concello ). 

a) Familias.  

i. Información do centro. Páxina web, abalar móbil e  canle tele-

gram 

ii. Información de aula. Abalar móbil e o establecido por cada ti-

toría (Class Dojo etc) 

iii. Mensaxería Aula virtual  no seu caso  

b) Persoas alleas ao centro con carácter xeral mediante correo electrónico e 

teléfono. Excepcionalmente , poderanse concertar citas presenciais nos des-

pachos administrativos. Nese caso a persoa será identificada polo conserxe 

do centro quen verificará a cita concertada mentres a persoa espera no 

vestíbulo de entrada evitando calquera contacto con alumnado e profesorado 

Unha vez confirmada, a persoa pasará, seguindo as indicacións do conserxe, 

ao despacho onde se celebrará a reunión/cita mantendo distancia e mascari-

lla e hixienizando ao remate da mesma a zona utilizada (mesa e cadeira) co 

produto que haberá no despacho. Igualmente reparacións ou mantementos 

urxentes previa identificación do técnico 

17) Uso da máscara no centro. E Autoenquisa de avaliación d esíntomas 

A máscara é de uso obrigatorio para todos agás o disposto para os menores de 6 anos que en 

todo caso recoméndase nos desprazamentos e como exercicios de habituación. Igualmente é 

obrigatoria por parte das familias e do persoal do centro a realización dunha análise de sínto-

mas como o indicado no anexo correspondente (Auto enquisa de avaliación) Se na realización 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo8_autoenquisa.pdf
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desta enquisa (que non é necesario escribir nin rexistrar) aparece algún dos síntomas COVID 

non se asistirá ao centro e se notificará mediante o procedemento establecido no Plan (formu-

lario de telegram)ou en caso de imposibilidade técnica por calquera outro medio 

. 

18) Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

O Plan estará colgado na páxina web  

 

MEDIDAS DE LIMPEZA (Ver o anexo correspondente) 

19) Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar 

de xeito frecuente. 

A empresa de limpeza asigna unha persoa máis ao cenro en horario de mañá que fai alomenos 

dúas limpezas de aseos e hixieniza todas as zonas de máis uso (pasamanos, manillas, 

interruptores, teclados despachos…)  

20) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou men-

sual de tarefas. (no caso de que existan dúas ou mais persoas de limpeza polo 

menos unha delas realizará o seu traballo en horario de mañá). Ver anexo 

 

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

 

Proporcionado pola empresa adxudicataria (ver anexo) 

22) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada 

aulas). Ver anexo 

Cada espazo disporá pegado na parte interior da porta dunha folla cunha táboa de dobre 

entrada horas/días no que a/s persoa/s responsable/s do espazo marcarán cun X no mo-

mento que se realice a ventilación. Polas tardes e nos aseos serán as persoas encargadas 

da limpeza as responsables de marcar as ventilacións realizadas. Ver anexos 

23) Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

Cada espazo disporá dun contedor con tapa e pedal unicamente para: máscaras usadas, panos 

desbotables usados para sonarse, hixiniezar mesas, cadeiras ou utensilios. 

Diariamente estes cubos deberán ser baleirados nunha bolsa máis grande e co sistema que arbi-

tre a empresa encargada, levaranse todos os residuos ao contedor fracción resto como se indica 

no Protocolo 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

24) Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 

O Equipo Covid en coordinación coa Secretaría do centro levará o control, inventario e reparto 

do material. 

25) Determinación do sistema de compras do material de protección. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo6_limpeza.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo1control_ventilacion_definitivo.pdf
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O Equipo Covid delega na secretaría do centro a adqusición do material sendo informada coa 

debida antelación das necesidades para proceder á mesma.  

26) Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición. 

Antes do comezo de curso repartirase o seguinte material: 

a) A todo o persoal do centro: 

2 máscaras hixiénicas 

2 sobres 

1 xel hidroalcohólico para uso persoal (pequeno) 

Persoal de Al e eventualmente se alguén máis o require (pantalla ou viseira-

protetora) 

b) En cada espazo do centro 

1 Xel hidro alcohólico con dispensador (grande) 

1 frasco spray de produto virucida 

1 rollo de panos desbotables  

1 cubo con tapa e pedal   

Na secretaría do centro haberá máscaras cirúrxicas dispoñibles para o caso de necesidade 

O membro do E. Covid encargado de cada planta será o encargado de controlar periodicamente 

as existencias de material e de comunicar á secretaría a necesidade da súa reposición. Igualmen-

te recibirán as solicitudes do persoal en caso de necesidade de reposición do material persoal  

XESTIÓN DOS ABROCHOS 

27) Medidas para a xestión dos abrochos. 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan sínto-

mas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico 

de COVID- 19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha 

persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

 

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desen-

volver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de ac-

tuación previsto con antelación:  

1. Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxi-

ca (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado) 

2. Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado e será ela quen recolla ao 

neno e chame ao seu pediatra e seguirá as súas instrucións 

3. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 

061. 

4.  O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo pro-

texido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

5. No suposto da aparición dun caso confirmado de coronavirus nun centro educativo 

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do 

equipo formado na COVID-19 contactará coa X.Territorial, cumplimentará a aplicación 

EDUCOVID e coa  Xefatura Territorial de Sanidade para comunicalo mediante correo a  

covid_dlc@sergas.es. 

 

 

Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro 

do centro a partir dos datos facilitados en EDUCOVID e os identificará, enviando a listaxe de con-

mailto:covid_dlc@sergas.es
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tactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva 

das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun 

caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a 

xefatura de sanidade. 

 

A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica 

co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non 

houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de aten-

ción primaria. 

 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 

Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun 

centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habi-

tual en función do número de contactos identificados en cada abrocho. 

 

As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confir-

mado (cunha obriga de illamento durante 10días) deberán entran en corentena, estando co-

rentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial polo 

un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto 

estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráse-

lle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoasque te-

ñan 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 queconforman unha aula, das que 

conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da tota-

lidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta pola Autoridade 

Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 

do protocolo de 16 de setembro das Consellerías de Sanidade e Educación. 

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento 

de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a 

todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indi-

cacións das autoridades sanitarias. 

 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

presente protocolo relativas ao ensino a distancia.  

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 ini-

ciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro., 

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

28) Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e 

de solicitude, de ser o caso de persoal substituto. 

As peticións tramitaránse, salvo causa de forza maior, no propio día mediante correo 

electrónico á XT á atención da inspección médica educativa. No momento da resposta solici-

tarase a correspondente substitución comunicándoa tamén á inspección de zona 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

 Entradas e saídas.Entradas e saídas diferenciadas e escalonadas 

 Entradas 

a. Infantil  
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i. 3 e 4 anos:  Pola zona esquerda do portalón principal (vista desde de-

ntro) e sinalizada por fóra como : “Entrada 3-4 anos ” e espaciando 

en 5 minutos cada nivel. 

1. 9:10 4 anos A-B 

a. A) Pais e nenos se sitúan no porche pegados á cristaleira 

da ANPA empezando xunto á porta nº 1 

b. B) Pais e nenos se sitúan no porche pegados ás columnas 

en paralelo á oficina da ANPA  e á mesma altura que os de 

4 anos A 

2. 9:05 3 anos A-B  

a. A) Pais e nenos se sitúan no porche da entrada de In-

fantil e esperan a ser recollidos pola súa profesora. En-

tran inmediatamente 

b. B) Pais e nenos entran no comedor e esperan a ser reco-

llidos pola profesora ao finalizar os de 3 anos A  

ii. 9:00 5 anos A-B-C  Entran pola zona dereita do portalón principal (vista 

desde dentro) e sinalizada por fóra como (“Entrada Primaria e 5 

anos”) 

1. 9:00 Nenos e nenas se sitúan na pista nas filas destinadas a ca-

danseu curso (un acompañante pode entrar e estar na fila  a 1ª 

semana) 

 

Os pais /acompañantes de 3 e 4 anos, unha vez entregados os ne-

nos, sairán pola zona media do portalón (sinalizada como :” Saida 

Infantil” evitando o cruce coa entrada do alumnado (zona dereita 

do portalón e sinalizada como saída alumnado Primaria. 

A profesora de Apoio 2 se sitúa fronte ás aulas de 4 anos regulando 

o acceso de 4 e 5  anos e controlando que as entradas simultáneas 

pola porta 4 non se interfira coas que entran por Infantil.  

b. Primaria: 

1. 8:50  5º 6º 

2. 8:55  3º  4º    

3. 9:00  1º  2º 

Todo o alumnado (sen  ningún acompañante agás no 1º día en que poderá pasar un acompañan-

te do alumnado de 1º e doutro alumnado novo no centro) entrará pola zona dereita do portalón 

principal(timbre) sinalizada por fóra como “Entrada Primaria e 5 anos”dirixíndose directamen-

te á pista onde entrará pola parte esquerda (pegados á xardineira) e seguindo a sinalización, 

situarase na fila e marcas correspondentes (de frente á pista situaranse correlativamente de 5 

anos A ata  6º C de esquerda a dereita) O alumnado terá que ir bordeando a pista polo lado es-

querdo para chegar ao sitio que lle corresponda por orde de chegada na fila correspondente non 

podendo cambiarse nin moverse da súa fila). Alí esperarán a que un profesor/a dea paso á súa 

fila para ir accedendo ao edificio pola porta dos vestiarios gardando sempre a distancia durante o 

traxecto: pista; vestiarios; corredor do ximnasio (pegados sempre á dereita); rampa; piso supe-

rior (sempre pola dereita); acceso a aulas sentándose no pupitre inmediatamente 

A orde de entradas polos vestiarios será: 5 anos C- 6ºC-B-A;5º B-A; 4ºB-A; 3ºB-A; 2ºA-B;  

Aorde de entrada pola porta principal será: 1º B; 1º A; 5 anos B-A 

.Se co paso dos días, vese que a entrada de infantil é rápida e queda dispoñible a porta principal, 

o alumnado de dos cursos superiores poderá acceder por esta porta e subir polas escaleiras (Ne-

se caso a orde será a inversa. Empezando polo máis baixo (por exemplo 5º A) 
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Entran os alumnos sós (agas 5 anos, 1º e os alumnos novos os primeiros días) e son controla-

dos por profesorado na parte dereita do portalón principal (hai que deixar libre a zona do medio 

para que saian os pais de infantil 

 

c. Saídas 

i. Infantil:  Van saindo das aulas espaciando en 5 minutos cada nivel em-

pezando polo nivel de 3 anos que se entregarán na porta de Infantil e 

circularán de volta ao portalón (sempre pola dereita) para sair pola zona 

media do mesmo (sinalizado como “Saida infantil  

ii.  3A 13:45 entrega en porta infantil 

iii. 3B 13:45  entrega en porta infantil 

iv. 4A 13:50 entrega en porta nº 3  

v. 4B 13:50 entrega en  porta nº 4 

vi. 5A 13:50 entrega en  porta nº 1 

vii. 5B 13:50 entrega en  porta nº 2 

viii. 5C 13:50 entrega en porta  nº 2 (nº 4 se están en biblio) ou porta de 

vestiarios se están en robótica 

Todos saen do recinto pola zona media do portalón principal sinalizada como Saida infantil 

 Primaria: 

   

 Saídas: empezan a sair da aula e dirixirse a pista polos vestiarios pa-

ra colocarse na pista  como á hora de entrada (agás alumnado de 5 

anos) co seguinte horario: 

 13:55 3ºA-B 4ºA-B 

 13:58 5º A-B 6º A-B-C 

 13:50 2ºB-A;1º B-A 

O percorrido é o que segue: Aulas empezando por 3º A pegados á dereita; rampa; pegados á 

parede da rampa; corredor de 1º 2º pola zona de ANPA e Orientación pegados á parede dereita; 

vestiarios; zona areeiro; pista entrando pola esquerda e incorporándose á súa fila e quedando 

sempre no lugar de chegada. Durante todo o traxecto deberán manter a distancia. 

Ás 14:00 co toque da sirea comezarán a sair cara á zona media do portalón e que estará sinali-

zada como “Saída Primaria”onde serán recollidos polos seus proxenitores A orde de saída será 

empezando por 1º 

 

Entrada de acompañantes  

E. Primaria: Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos admi-

nistrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada 

dos proxenitores no centro educativo 

E..Infantil. As/os acompañantes para a entrada poderán acceder ata as zonas de entrada de in-

fantil colocándose nas zonas indicadas sempre con máscara, manténdose ao carón do/a neno/a e 

gardando a distancia. 

 Sairán polo portalón principal  pola zona media sinalizada como: Saida infantil para evitar o 

cruce coa entrada do alumnado de Primaria 

29) Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro edu-

cativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. 

A situación de saúde e o protocolo guía polo que se rexe este Plan establecen que as entra-

das de persoas ao centro deben restrinxirse ao máximo polo que so entrarán no recinto 

acompañantes de alumnado de E.I no momento adxudicado como hora de entrada. Para 

trámites administrativos ou urxentes se poderá pasar previa identificación en conserxería e 

sempre unha vez haxa rematado todo o proceso de entrada do alumnado 

Para calquera outra circunstancias solicitar cita previa 
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Portas de entrada e saída e circulación: 
cursos Porta Entrada  entra-

da 

Acceso 

edificio 

Saída 

pais sós 

Entrada pais 

mediodía 

Saída edifi-

cio-entrega  

Hora 

entre-
ga/saída 

Saída re-

cinto 

3 anos Portalón zona esquerda 
(vista desde dentro)dereita 
(vista desde fóra) 

9:10 Porta 
Infan-
til 

Zona 
media 
portalón 

Portalón zona 
esquerda 
(desde dentro) 

Porta In-
fantil 

13:45/i
d 

Zona me-
dia por-
talón 

sinali-
zada 
como 

Entrada Infantil 
 

  Saída 
pais e 
infantil 

Entrada In-
fantil 
 

   

4 anos Portalón zona esquerda 
(vista desde dentro)dereita 

(vista desde fóra) 

9:05 Porta 
nº 3-4 

Zona 
media 

portalón 

Portalón zona 
esquerda 

(desde dentro) 

Portas 3-4 13:50/i
d 

Zona me-
dia por-

talón 

sinali-
zada: 

 
Entrada Infantil 

 

  Saída 
pais e 

infantil 

Entrada In-
fantil 

 

   

5 anos Portalón zona dereita 
(vista desde de-
ntro)esquerda (vista des-
de fóra) 

9:00 Porta 
nº 3-4 

Zona 
media 
portalón 

Portalón zona 
esquerda 
(desde de-
ntro) 

Portas 1-2 
5C si bi-
b(3-4) 

13:50/i
d 

Zona me-
dia por-
talón 

sinali-
zada: 

 
Entrada Infantil 

 

  Saída 
pais e 

infantil 

 
Entrada In-

fantil 
 

   

5º - 6º Portalón zona dereita 1 
(vista desde dentro), es-

querda (vista desde fóra) 

8:50 Porta 
vestia-

rios 

Non 
entran 

Non entran 

------ 

13:55/ 
14:00 

Portalón 
zona dere-

ita 2 (vista 

desde de-
ntro), es-
querda 
(vista des-
de fóra) 

sinali-

zada : 

Entrada Primaria e 5 

anos (timbre) 

    Saída 

Primaria 

  

3º - 4º Portalón zona dereita 1 
(vista desde dentro), es-
querda (vista desde fóra) 

8:55 Porta 
vestia-
rios 

Non 
entran 

Non entran 

------ 

13:50/ 
14:00 

Portalón 
zona dere-
ita 2 (vista 
desde de-
ntro), es-

querda 
(vista des-
de fóra) 

sinali-
zada: 

Entrada Primaria e 5 
anos (timbre) 

    Saída 
Primaria 

  

1º - 2º Portalón zona dereita 1 
(vista desde dentro), es-
querda (vista desde fóra) 

9:00 1º 
Porta 
princi-
pal 
2º 
vestia-

rios 

Non 
entran 

Non entran 

------ 

13:45/ 
14:00 

Portalón 
zona dere-
ita 2 (vista 
desde de-
ntro), es-
querda 

(vista des-
de fóra) 

sinali-
zada: 

Entrada Primaria e 5 
anos (timbre) 

    Saída 
Primaria 

  

Ojo 

cambio  

9/14 
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A orde de saída das aulas  de  Primaria será: 2ºB-2ºA-1ºB-1ºA-3ºAB-3ºB-4ºA-4ºB-5ºA-5ºB-6ºA-

6ºB-6ºC  

Ver en anexos Plano fluxo movementos. Con carácter xeral todos os desprazamentos polo 

interior se realizan sempre pegados á parede da dereita do sentido da marcha. 

Evítanse mediante barreiras físicas as posibilidades de cruces en desprazamentos de grupos 

na estrada ou saída  

30) Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa pre-

misa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa ubica-

ción. 

Cartelería de prevención: 

- Hixiene de máns e sentidiño: Un cartel A4 en: 

o espazos de uso habitual (28) 

o aseos (12) 

o  zona administrativa(1) 

o comedor(2) 

o  4 carteis  A3 nos corredores de cada andar(8) 

o ximnasio(2)  

o pista(2);  

- Distancia seguridade :  

o 4 en corredores de cada andar 

o  4 en pista 

o  4 en patio 

- Zonas espera clases:porche; pista norte; pista sur; ximnasio 

- Fechas fluxo circulación:  

o corredores (sempre pola dereita) 

o Saída pais de infantil (carteis en porta principal e frechas no chan)  

31) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

Entrará directamente ao recinto co acompañante. De 2º a 6º de Primaria irán directamente 

ás súas respectivas aulas con mascarilla e gardando a distancia. Os de Infantil e 1º de EP 

serán distribuidos a cadansúa aula pola persoa adulta acompañante. 

Na saída, a acompañante reollerá a todos os nenos/as no porche principal e os trasladará ao 

autobús facendo que garadendo a debida distancia os que sexan d eGEC diferentes (salvo 

os casos de irmáns que poderán ir da man)  

32) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

- Entrada Primaria individual antes do horario das 8:50 : E. Directivo 

- Entrada Primaria 1º-6º 9:00 h: 

o 1 profesor/a de 1º e outro de 2º en pista Suben un diante e outro detrás  dos 4 

grupos 

o 1 profesor/a de 3º e outro de 4º en pista Suben un diante e outro detrás  dos 4 

grupos 

o 1 profesor/a de 5º e outro de 6º en pista Suben un diante e outro detrás  dos 5 

grupos 

o 1 profesor/a de 1º a 6º nas entradas e corredores das aulas  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo4_fluxomovementosrecinto.pdf
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o Unha vez fixados os horarios o profesorado acompañante será o que teña clase na 

1ª sesión de cada nivel 

- Entrada E.Infantil  

o Entrada 3 anos 9:10 h  profes 3 anos e apoio (A do curso que entra (A-B ) se sitúa 

na porta de infantil,  recollendo e a outra na entrada de aula xunto cunha profe de 

apoio.  

o Entrada 4 anos 9:10 h  profes 4 anos e apoio (A do curso que entra (A-B) se sitúa 

na porta nº 4 recollendo e a outra na entrada de aula xunto cunha profe de apoio.  

o Entrada 5 anos 8:55 h  profes 5 anos e apoio (A do curso que entra (A-B-C) se sitúa 

na porta nº 4 recollendo, e a outra na entrada de aula xunto cunha profe de apoio.  

o 5 anos As profes desde a pista acompañan e van entrando pola porta principal des-

pois dos de 4 anos . Profesoras d eapoio axudan desde as entradas a aulas e corre-

dores  

o 5 anos C, entrarán por vestiarios sendo os primeiros en sair da pista 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

33) Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades pre-

vias ao inicio da xornada. As medidas e determinacións que figuren no plan de-

berán ser coordinadas coa ANPA ou concello que preste ou organice o servizo e in-

corporaranse ao presente Plan. 

Ver anexo Programa mañanceiro remitido polo concello. 

Pendente de coordinación co concello como entidade organizadora do servizo 

34) Previsións para a realización de actividades extraescolares fora da xornada 

lectiva ou posteriores ao servizo de comedor 

As actividades da ANPA foron coordinadas e consensuadas coa Directiva da ANPA acordando 

uns criterios mínimos para a súa realización, a exposición pública do Plan , a aprobación no 

Consello Escolar e a comunicación e visto bó da Consellería de Educación. 

Anpa e dirección do centro acordan: 

1º Que, en función do que transmiten autoridades sanitarias e educativas, cómpre na situa-

ción actual derivada da situación da pandemia tratar de abordar unha “normalidade” o máis 

segura posible. 

2º Que esa “normalidade” pasa para algunhas familias por unha necesidde de conciliación 

entre as 14:00 e as 16:00 

3º Que non é posible afrontar actividades extraescolares viables con normalidade e con pau-

tas de seguridade(non se poden manter GEC; actividades de contacto,actividades minorita-

rias…) 

Por todo elo establécense os seguintes criterios: 

- Que a prioridade debe ser en todo caso facilitar a conciliación 

- Que  actividade non sexa de contacto físico 

- Que se poida gardar a distancia  

- Que se leve a cabo con máscara (agás o establecido par amenores de 6 anos) 
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- Que os proxenitores asinen que realizan a toma de temperatura diaria 

- Que os proxenitores asinen que permiten a toma de temperatura ao comezo da activida-

de 

- Que os proxenitores asinen que están de acordo co protocolo de seguridade establecido 

para a realización de actividades e co horario e forma de acceso e recollida 

- Que exista unha necesidade de conciliación real e xustifcada documentalmente  

Con estes criterios a proposta é a dunha única actividde de conciliación denominada Lu-

ditarde  que poderá desenvolverse en varios espazos diferenciados en función das idades 

do alumnado e que consistirá en actividades básicas de gardería do tipo : debuxo libre, 

tarefas escolares non supervisadas, lectura libre, xogos de mesa, xogo libre…   

Con posterioridade a redacción de agosto, a suspensión das actividades do concello  fixo 

que a directiva da ANPA reconsiderara este acordo e acordou conxuntamente coa dirección 

do centro a suspensión total das mesmas ata novo aviso.  

35) Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar. 

As reunións de directiva poderán realizarse se así o desexan en espazos do centro con aforo 

suficiente dependendo do nº de asistentes: sala profesorado (9), aula música (15).. As 

asembleas xerais deberán ser telemáticas ou con aforo máximo de 40  no ximnasio 

36) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

Preferentemente as titorías se realizarán os luns pola tarde de 4 a 7 con cita previa por telé-

fono ou videochamada. De non ser posible ou por razón xustificadas e acordadas poderán 

celebrarse na aula do alumno/a coa asistencia dun so proxenitor, gardando a distancia, con 

mascarilla e realizando a desinfección do posto onde se sente. 

37) Normas para a realización de eventos. 

 

Con carácter xeral e por razón obvias quedarán suspendidos neste curso ata novo aviso todos os  

eventos/festividades que tradicional ou previsiblemente supoñían ou poidesen supoñer unha  

asistencia masiva de persoas,  aglomeracións, etc. 
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MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

38) Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lu-

gares ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do per-

soal do centro. 

Establécense 3 quendas: 

1ª 13:30-14:15 

2ª 14:30-15:00 

3ª 15:15-15:45 

Priorizarse a adxudicación das quendas en función da idade para que os máis pequenos 

poidan comer o antes posible,  

Infantil: 

O alumnado de Infantil de comedor permanecerá en cadansúa aula ata que as monitoras 

encargadas os vaian buscar 

Primaria: 

Á hora de saída irán igualmente á pista e esperarán a que as monitoras distribúan  de 

xeito rotativo por días e clases ao alumnado que non vai comer na 1ª quenda: 

Escenario choiva (máximo 12 clases): 

Media pista norte (zonas 1-4):5 clases 

Media pista  sur (zonas 6-9) 5 clases  

 

Porche 2 clases  

Ximnasio: 1 clase 

Biblioteca: 1 clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario sen choiva: Usaranse ademais das anteriores da pista e porche as seguintes 

zonas de xeito igualmente  rotativo e por clases: 

Zona sur (herba invernadoiro) 2 clases 

Zona portalón infantil1  1  clase 

                                                                             
 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                

                               

 

sur

r 
norte

r 

3 4 

2 1 
6 7 

8 9 

 

 

 

5 
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                 11 

                  10 
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Zona entrada infantil 2  1clase 

Zona entrada mural 1 clase 

Zona frente biblio-portalon-infantil 1 clase 

Zona pista brilé 1 clase 

 

39) Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de 

ser o mesmo durante as diferentes quendas. 

Estes datos serán incluídos no momento que se coñeza o número final de usuarios. Pero en 

todo caso xa se coordinou coa empresa subministradora a factibilidade da 1ª quenda. Fara-

se a organización de xeito que haxa o mesmo número(ou o máis aproximado posible) de 

monitoras durante as diferentes quendas garantindo un control efectivo tanto por rateo co-

mo por estanqueidadde dos GEC  

40) Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma. 

O centro non conta con cociña.A limpeza do comedor entre cada quenda e ao remate do servizo 

corresponde ao persoal da empresa adxudicataria. Estímase que 15 minutos entre quenda e 

quenda son necesarios para a limpeza e ventilación. Tamén se contempla na organización de ac-

tividades de comedor a colaboración de alumnado de 4º a 6º en tarefas como poñer auga, ou 

pasar una pano as mesas.  

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

41) Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro ta-

les como aulas especiais (tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios, ...) 

ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As 

previsións incluirán as normas de uso e limpeza. 

 

Aula de música, ximnasio e pista cuberta terán a mesma dotación que as aulas convencionais 

(dispensadores de xel, papeleiras de pedal, produto desinfectante e panos desbotables) que 

permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. 

 

Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 

ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se 

cumpre, os mestres que impartan clase nestes espazos, en cada cambio de clase abrirán as ven-

tanas e porta mentres van a buscar ao alumnado da seguinte clase á súa propia aula e reali-

zarán alí unha primeira explicación do que se vai levar a cabo na sesión de modo que pasen 5-10 

minutos antes da incorporación do novo alumnado a o espazo e aoatopen xa ventilado  

 

No caso da pista cuberta non será necesario por ser unha espazo non pechado con ventilación 

suficiente.. 

 

O uso dos vestiarios se recollerá expresamente no apartado de EF pero deberá ter en conta as 

seguintes particularidades xerais e organizativas: 

- O seu uso debe ser o mínimo posible debido a dificultade para a súa ventilación 

- Teráse en conta que ten que ser utilizada como paso de entradas e saídas 

 

42) Determinacións específicas para a materia de educación física. 

Propóñense icon carácter xeral as seguintes medidas que serán concretadas nun anexo :  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo9_medidas_EF.pdf
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Tomando como referencia os protocolos FISICOVID das federacións galegas de fútbol e balon-

cesto, que elaboraron conxuntamente coa Secretaría Xeral para o Deporte, e xunto coas normas 

xerais reflectidas nesta adaptación, propoñemos as seguintes normas específicas para a materia 

de educación física: 

 

Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 

 

a. Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente prepara-

da en auga a temperatura ambiente ou calquera dos desinfectantes con actividade 

virucida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No 

uso dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se de-

ben mezclar produtos diferentes. 

 

b. Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección uti-

lizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de 

mans. 

 

c. Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e 

intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan 

de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser mani-

pulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de pro-

tección ou o uso de forma recorrente de xeles hidroalcólicos ou desinfectantes con 

carácter previo e posterior ao seu uso. 

 

d. Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, 

de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. 

Na medida do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para 

evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en 

recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou re-

cuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 

 

Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos 

e resto de materiais COVID 

43) Regularase o proceso de cambio de aula o visita a aula especial ou espazos de 

uso educativo. 

Contémplanse as seguintes  situacións nas que son imprescindibles cambios de aula e con 

movemento en grupo: 

a. Para ir á aula de música (se así se dispón). Acórdase finalmente que a profesora se 

despraces ás aulas  

b. Para ir ao ximnasio / pavillón 

c. Para ir á aula onde se imparta valores cívicos e socias (soamente o alumnado ma-

triculado nesa área)Con carácter xeral na biblioteca/súper/ informática  

d. Asistencia a sesións de PT/AL/desdobres. 

e. Asistencia ao D.O. /dirección/conserxería  

 

Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distan-

cia mínima de 1m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo sempre pola parte dereita 

do corredor. 

No caso das aulas de música, ximnasio e aula de valores, para garantir que os espazos están 

baleiros e ventilados, o alumnado esperará na súa aula a que o mestre especialista os vaia 

buscar  dando tempo para que  nese tempo o espazo quede ventilando. 
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44) A/s persoas responsable/s da biblioteca establecerá unhas normas de uso 

acomodadas as xerais establecidas no protocolo. 

Finalmente este espazo non acolle aula ordinaria aínda que sí grupos de valores, actividades de 

mañanceiro e  comedor en días de chuvia. En todas elas respectaranse as medidas de distancia 

entre GEC , hixienizaranse as mesas utilizadas e se procederá á correspondente ventilación.  

Arbitraranse medidas de préstamos a aulas reflectindose este aspecto no Plan Xeral Anual no 

apartado correspondente e se  recollerán as pautas para realizar os empréstitos e os períodos de 

cuarentena dos libros devoltos. 

Antes e despois de empregar os equipos informáticos sempre con supervisión do profesorado 

a cargo, será necesario que os usuarios realicen unha limpeza de mans e desinfección dos 

elementos de uso (teclado e rato). 

50) Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con 

carácter exclusivo en atención á realidade do centro. 

- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 

1º andar: 

Aseos zona sur : Música; 3º-A-B; 4ºA-B; PT sur 

Aseos profesorado zona norte: 5ºA-B;6ºA-B-C; PT norte 

Planta baixa: 

Aseos zona sur: 1ºA-B; 2ºA-B e  5 anos C  

- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados 

nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados. De darse esa situación o alum-

no/a volverá a clase e o profesor/a permitirá ou non ir aos aseos da outra zona no mesmo 

andar. 

- A limitación de aforo para os baños será a un usuario, e para controlalo haberá un sis-

tema de “semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non. 

 Uso dos baños 

 Infantil Uso con semáforo para non coincidir alumnado das clases contiguas 

 Primaria: 

Haberá semáforo na porta das clases e na porta do baño. Se está vermello non se 

poderá acceder ao baño para que non coincidan dous nenos/as no interior 

  Planta inferior Baños sur 

 Quendas uso preferente 

 1º A Horas en punto e medias 

 1º B Horas e cuarto e menos cuarto 

 2º A Horas  e 10 e e 20 

 2º B Horas menos 10 e menos 20 

  Planta superior Baños sur 3º e 4º ; Baños norte (profes 5º e 6º) 

  Quendas uso preferente 

 3º A Horas en punto e medias (Sur) 

 3º B Horas e cuarto e menos cuarto(Sur) 

 4º A Horas  e 10 e e 20 (Sur) 

 4º B Horas menos 10 e menos 20 (Sur) 

 5º A Horas en punto e medias (norte) 

 5º B Horas e cuarto e menos cuarto(norte) 

 6º A Horas  e 10 e e 20 (norte) 

 6º B Horas menos 10 e menos 20 (norte) 

 6º C Horas e 5 e menos 5 (norte) 

Quere dicir que, na medida do posible en Primaria tratarase de acoplar o uso dos aseos a estes 

horarios se ben se poderá permitir fóra do mesmo respectando o sistema do semáforo 

Limpezas a 10:30; 12:30; 14:30  comedor aparte   

Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.



MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

60) As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso 

incluso as divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase por-

menorizadamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis e 

coas previsións propias para os grupos estables de convivencia. 

Establécense as seguintes quendas: 

 

 3 anos e 1º ciclo 4 anos e 2º ciclo 5 anos e 3º ciclo 

 9:00-9:55 h 9:00-9:55 h 9:00-9:55 h 

 9:55-10:50 h 9:55-10:50 h 9:55-10:50 h 

 10:50-11:40 h RECREO 10:50-11:20 h 10:50-11:40 h 

 RECREO 11:40-12:10 h 11:20-12:10 h 11:40-12:35 h 

 12:10-13:05 h 12:10-13:05 h RECREO 12:35-13:05 h 

 13:05 - 14:00 h 13:05 - 14:00 h 13:05 - 14:00 h 

 

• Croquis recreos (ver anexos) 

• Infantil: Quendas por nivel, separando en zonas as clases. Xogos separados 

• Primaria: Quendas por ciclo(1º-2º;3º-4º;5º-6º) separando en zonas as clases. 

Xogos separados. So comparten xogo as unidades de convivencia/clases 

• En caso de chuvia os cursos de infantil de cada recreo irían respectivamente pa-

ra: zonas de porche principal e porche de infantil. Os cursos de Primaria irían: O 

da zona norte a vestíbulo e o da zona sur a ximnasio  

Movementos polos corredores: Reducidos ao imprescindible.  

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS PARA RECREOS 

PRIMARIA 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

 

 

1 

RECREO 

Pista 

1ºA(1);1ºB(2) 

Pista 

2ºA(1);2ºB(2) 

Pista 

1ºA(1);;1ºB(2) 

Pista 

2ºA(1);2ºB(2) 

Rotativo 

Pista/zonas 

 Z-Norte2ºA 

Z-Sur 2ºB 

Z-Norte1ºA 

Z-Sur 1ºB 

Z-Norte2ºB, 

 Z-Sur 2ºA 

Z-Norte1ºB 

Z-Sur 1ºA 

 

2 

RECREO 

Pista 3ºA(1); 

3ºB(2) 

Pista 4ºA(1); 

4ºB(2) 

Pista 3ºA(1); 

3ºB(2) 

Pista 4ºA(1); 

4ºB(2) 

Rotativo 

Pista/zonas 

Z-Norte 4ºA 

Z-Sur 4ºB 

Z-Norte3ºA 

Z-Sur 3ºB 

Z-Norte4ºB 

Z-Sur 4ºA 

Z-Norte3ºB 

Z-Sur 3ºA 

 

3 

RECREO 

Pista 

6ºC,5ºB,6ºA 

Pista 

6ºB,6ºC,5ºA 

Pista 

5ºB,6ºA,6ºB 

Pista 

6ºC,5ºA,6ºB 

Pista 

5ºA,5ºB,6ºA 

Z-Norte 6ºB 

Z-Sur 5ºA 

Z-Norte 6ºA 

Z-Sur 5ºB 

Z-Norte 6ºC 

Z-Sur 5ºA 

Z-Norte 6ºA 

Z-Sur 5ºB 

Z-Norte 6ºB 

Z-Sur 6ºC 

 

 Dias de choiva: O curso da zona norte vaiá zona norte da pista tras a por-

tería e o da zona sur á zona sur da pista tras a portería tamén. Nesta cir-

cunstancia, a división lonxitudinal da pista (zonas 1-3) chegará ata a altu-

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo7_croquis_recreos_definitivo.pdf
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ra dos carteis que indican os cursos en ambas cabeceiras para poder habi-

litar estas novas zonas. 

 Rotativo 1º recreo(empezando por primeiros en pista e segundos  en zonas, o 

seguinte venres pista para segundos  e zona para primeiros e así sucesivamente). 

 Rotativo 2º recreo(empezando por terceiros en pista e cuartos en zonas, o se-

guinte venres pista para cuartos  e zona para terceiros  e así sucesivamente). 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS PARA RECREOS 

INFANTIL 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

 

 

1 

RECREO 

Zona1- 3anos 

A 

Zona1- 3anos B Zona1- 3anos A Zona1- 3anos B Rotativo 

Zona2-3anos B Zona2-3anos A Zona2-3anos B Zona2-3anos A 

 

2 

RECREO 

Zona1- 4anos 

A 

Zona1- 4anos B Zona1- 4anos A Zona1- 4anos B Rotativo 

Zona2-4anos B Zona2-4anos A Zona2-4anos B Zona2-4anos A 

 

3 

RECREO 

Zona1- 5anos 

A 

Zona1- 5anos B Zona1- 5anos B Zona1- 5anos C Zona1- 

5anos A 

Zona2-5anos B Zona2-5anos A Zona2-5anos C Zona2-5anos A Zona2-

5anos B 

Zona3-5anos C Zona3-5anos C Zona3-5anos A Zona3-5anos B Zona3-

5anos C 

 

 Dias de choiva as zonas  serán o porche principal e o de infantil (un dos cursos de 5 

anos). 

 

 

As tarefas de acompañamento do alumnado levarase a cabo da seguinte maneira 

O profesor que nese momento teña docencia no grupo,  acompaña  o alumnado dende 

a saída da aula hasta a chegada a zona disposta para o  recreo 

Nos tempos de recreo haberá sempre unha persoa  por zona ou clase para tarefas de 

supervisión ou vixilancia. Poderase establecer unha pequena rotación de quendas, para 

iso dispoñemos  do seguinte persoal. 

1º RECREO 2ºRECREO 3ºRECREO 

Infantil Infantil Infantil 

Titoras de 4º de infantil e unha 

profesora de apoio 

Titoras de 5º de infantil e 

unha profesora de apoio 

Titoras de 6º de infantil e 

profesor de 

Primaria/especialista 

Primaria Primaria Primaria 

Titores de primeiro e segundo. 

Especialista de música 

Especialista en pedagoxía 

terapéutica. 

Especialista en audición e 

linguaxe 

 

Titores de terceiro e cuarto 

Especialista de educación 

física. 

Especialista en relixión 

Orientadora 

 

Titores de quinto e sexto. 

Especialista de inglés 

Especialista en pedagoxía 

terapéutica 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS 

DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 
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61) Metodoloxía na aula e uso de baños  

Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de 

hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán 

presentadas como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico 

en idades temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo 

que no caso dos dispensadores non deben de ser accesibles sen supervisión. 

 

Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. No caso de ter unha mesa longa ou 

espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados por 

unha distancia de entre 1 e 1,5 metros. 

 

Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito indivi-

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

Estes materiais non serán de moitas pezas serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar 

xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

 

Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizar 

distintas quendas. Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como 

areeiros en grupo xa que provoca a xuntanza entre o alumnado. A organización dos recreos 

poderá limitarse a un solo grupo con alternancias horarias entre grupos, a criterio da direc-

ción do centro. 

 

Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do 

material (robótica, xogos...) despois de cada uso. 

 

Non estará permitido traer xoguetes de casa e polo tanto tampouco sacalos ao recreo. O uso 

doutro tipo de xogos será analizado polos equipos docentes e claustro 

- uso dos baños Proponse o uso de semáforos na porta da aula e na porta do baño no 

caso de Primaria e 5 anos C e na porta do baño no resto de EI xa que disporán do 

baño compartido de cada nivel separado por unha mampara. 

-  desenvolvemento das asembleas. Uso de marcas no chan para facilitar o posicio-

namento 

-  a organización da aula: Grupos estables que van rotando. O material manipulativo 

garda corentena de polo menos unha semana. Outro tipo de material desinféctase 

despois do uso.  

- Propostas dos E docentes de xogos grupis sen contacto e de baixo risco  

62) A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión 

especifica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo. Inclui-

rase unha previsión sobre o tempo de merenda. 

A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados. Con carácter xeral na 

propia aula pero cando  o tempo o permita será preferible no patio exterior para garantir o 

distanciamento  

 

No apartado correspondente regúlase o uso dos espazos tendo en conta a presencia ou non 

de chuvia garantindo a necesaria  separación do alumnado dos diferentes GEC aínda que 

sempre coa debida supervisión do profesorado de garda. A presenza da natureza facilita o 

emprego da imaxinación para que os nenos xoguen e interactúen co  medio. 

 

Desde os euipos docentes pódese facer unha proposta de  diversos xogos que permitan a 

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

motórico-coordinativos (mariola, xoaniña, goma, comba), as agachadas, etc.. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

63) Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene 

dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios alumnos e 

protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de utiliza-

ción do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protoco-

los de prevención. 

- Aula de informática: 

• Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo que permita que os 

equipos sexan desinfectados despois do seu emprego entre grupos. 
• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios (dacordo coa súa idade) que fagan 

ese labor con produto e panos desbotables 

Este espazo deberá entrar no protocolo da limpeza de mañá xunto cos aseos, elementos 

común etc, de xeito que poida coincidir en cambios de clase para facer a corrspondente 

limpeza 

Haberá unha folla de rexistro diaria (Ver anexo) para controlar as limpezas realizadas. En 

cada cambio de grupo anotarase na casilla correspondente L se a realizou a persoa encar-

gada da limpeza ou C se a realizou o alumnado. 

Asemade protéxense os teclados comn material plástico para ser doadamente hixieniza-

dos 

- Robótica e súper: 

• No caso de ser posible a utilización de elementos e material deste espazo, ao re-

mate de cada actividade cada usuario fará unha desinfección do mesmo usando o 

produto correspondente botado polo mestre nun pano desbotable.  

- Ordenadores de aula: 

As aulas que dispoñen de ordenador para uso do alumnado ou ben se se lles permite o 

uso do do profesorado o mestre ao cargo deberá organizar a actividade de maneira que 

ao remate do uso poida garantir a limpeza do rato e teclado e posto de traballo e cadeira. 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

64) O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación es-

tablecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alum-

nado con NEE. 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais cómpre, como no esto 

da escola, o uso de máscara en todo momento para os maiores de 6 anos e salvo cau-

sas de forza maior debidmente xustificadas. En situacións de aprendizaxe concretas ou 

por circunstancias persoais pode ser moi recomendable o uso de máscara ou viseira, 

especialmente cando non se cumpra a distancia mínima de seguridade. Tamén pode ser 

recomendable o uso de mamparas de seguridade 

 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste 

nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixie-

ne de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, des-

pois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos 

que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 

De ser necesario, asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a 

desinfección como medida de prevención de risco. 

 

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesi-

dades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.. Non se 

detecta neste moento alumnado que poida requerir esta atención. 
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O centro educativo axustará, de ser necesario,  todas as indicacións e comunicacións 

dirixidas a este alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunica-

ción utilizados co alumnado con necesidades educativas especiais. 

 

65) Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador 

debe de extremar en relación co alumnado. As medidas serán obxecto de 

seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia. 

- Uso de mamparas de mesa 

- Uso de pantallas e/ou viseiras por parte do profesorado especialmente en exercicios 

articulatotios ou de extrema cercanía. 

- Desinfección de posto de traballo e material compartido despois de cada uso 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

66) Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departa-

mentos estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do 

número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de 

máquinas de vending ou cafeteiras. 

Reunións: 

• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o 

ximnasio, xa que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social 

axeitada. Cun aforo de 40 co E. Directivo no escenario e os asistentes dispostos en 

todos cara adiante a 1,5m  

• As reunións de CCP e dos diferentes equipos docentes  poderán ter lugar na sala 

de mestres (sempre que participe un número inferior a 9 persoas) ou na aula de 

música ou aulas ordinarias, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan: 

distancia, desinfección e ventilación. Todas as demais reunión de equipos internos 

(EDNL, invernadoiro, biblioteca, etc) serán, na medida do posible realizadas tele-

maticamente 

 

Sala de mestres: 

• Permite a estancia simultánea de nove persoas, 3 delas usando posto informático. 

Prestarase especial atención á ventilación da sala como no resto dos espazos. 

• Como no resto de espazos do centro haberá dispensador de xel, produto desinfec-

tante e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal. 

• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desin-

fección dos equipos de traballo co produto correspondente. 

Para empregar a máquina de café/auga, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa 

de mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os vasos desbo-

tables. 

67) O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións mais seguras 

a reunión dos órganos colexiados do centro, mediante o uso de ser o caso de 

ferramentas de comunicación a distancia. 

Reunións dos órganos colexiados: 

1. Claustro: levaranse a cabo no ximnasio nas condicións expostas no punto anterior. 

No caso de que a situación o aconselle, empregarase a comunicación telemática. 

 

2. Consello escolar: neste caso empregarase tamén o ximnasio ou un aula xa que o 

aforo da sala de profesorado non é suficiente para o nºde membros do C.E... 

Igual que no caso do claustro, de ser necesario ou considerarse máis adecuado pola 

situación epidemiolóxica, empregaranse medios telemáticos. 

3. CCP e D.O: Igual que o referido para o C.E 
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGOXICO 

68) De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado 

e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación 

en saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19. No plan existira 

unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alum-

nado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene 

fronte ao SARS-CoV-2. 

Independentemente do traballo de prevención e rutinas de hixiene que se realizará 

transversalmente no centro diariamente e con todo o alumnado, estarase ao que se 

recolle no protocolo e ao que indiquen as consellerías de educación e sanidade  

69) O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e 

a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sa-

nidade e a de Educación. Así mesmo en colaboración co centro de saúde de 

referencia incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a preven-

ción e protección. 

Establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro. 

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do 

colexio para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en 

especial ás enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade. 

 

Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e a charlas formativas de interese 

suxeridas desde o centro de saúde de referencia ou calquera outra institución pública de 

saúde 

70) O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento 

e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas vir-

tuais, a comunicación cos asesores de Abalar ou Edixgal e co CAU. O persoal 

docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade 

na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 

dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes. 
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O seguinte cadro recolle, ademais do coordinador TIC e Edixgal, os mestres coordi-

nadores das aulas virtuais dos ciclos non edixgal e máis información no Plan de con-

tinxencia 

Mestr

e 

Car-

go 

Mª Belén Vigo Tajes Coordinadora TIC e Edixgal 

Ana Mariño Coordinadora Aula virtual 

Laura MAgalhaes Coordinadora aula virtual/medios dixitais de 

infantil 

Sergio Manteiga Coordinadora aula virtual/medios dixitais do 

1º ciclo 

Óscar Mallón Coordinador aula virtual do 2º ciclo 

Mª Belén Vigo  Coordinadora aula virtual do 3º ciclo 

Carmen Pedrido Coordinadora aula virtual do D.O. 

71) O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de 

“instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan re-

lación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser 

coñecidas polo conxunto da comunidade educativa. 

Ver Plan de Acollida en anexos 

72) O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público 

do centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e 

poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. Será 

obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o cen-

tro considere oportunas. 

Dispoñibles na web do centro desde 26 de agosto 

O documento segue suxeito a cambios en función do que determinen as autoridades 

competentes  

 

ANEXOS 

1.- Control ventilacións 

2.- Plan acollida 

3.- Plan continxencia 

4.- Plano fluxo movementos 

5.- Programa mañanceiro 

6.- Anexo Limpeza 

7.- Croquis recreos 

8.- Auto enquisa avaliación clínica 

9.- Concreción medidas E.F. 

10.- Control hixienización aula informática 

11.- Medidas autoprotección 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo3_Plan%20continxencia_20_21version_outubro.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo3_Plan%20continxencia_20_21version_outubro.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo1control_ventilacion_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo1control_ventilacion_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo2_Programa_acollida_20_21_VERSION-3.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo3_Plan%20continxencia_20_21version_outubro.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo4_fluxomovementosrecinto.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo5_mananceiro.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo6_limpeza.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo7_croquis_recreos_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo8_autoenquisa.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/Anexo9_medidas_EF.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo10_limpieza%20aula%20info.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/system/files/anexo11_medidas_autoproteccion.pdf
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