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1.  Datos do centro  

  

Código   Denominación   

36008805   CEIP DE PORTONOVO  

  

 Enderezo  C.P.  

 RÚA AREAL, 5  36970  

Localidade   Concello  Provincia  

PORTONOVO  SANXENXO  PONTEVEDRA  

Teléfono  Correo electrónico  

886151672  ceip.portonovo@edu.xunta.gal  

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportonovo 
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Id.  Medidas de prevención básica  

  

2.  Membros do equipo COVID  

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 

desvío a un teléfono móbil)  

886151672/73  

666858986  

Membro 1  José Manuel Currás Otero  Cargo  Director  

Suplente  Juan Luís Laguarta Abuín  Xefe Estudos  

Tarefas asignadas  

• Coordinador equipo COVID   

• Nomear aos demais membros do equipo   

• Interlocutor coa administración e co centro de referencia   

• Comunicación de casos   

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

COVID 

•   Xestión das peticións, en caso de vulnerabilidade  

Membro 2  Sonia González Fernández Cargo  Mestra Infantil  

Suplente    
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• Elevar as propostas do equipo de educación infantil.  

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil.   

• Difundir a información ao ciclo de infantil e ás familias   

 Garantir a difusión dos protocolos ao profesorado e as familias  Tarefas asignadas 

• Coordinar a distribución da cartelería polos corredores e polas aulas    

• Encargarse de controlar, entre o profesorado, os resultados da auto 

enquisa do persoal do centro  

Membro 3  Manuel Viéitez de la Fuente Cargo  Mestre Inglés Primaria  

Suplente    

Tarefas asignadas  

• Elevar as propostas do equipo docente de primaria.   

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria.   

• Garantir a difusión da información ao profesorado de primaria e ás 

familias.   Difusión, no entorno das familias, da necesidade/obrigatoriedade de 

facer a enquisa inicial as familias e alumnado  

 Coordinar a distribución da cartelería polos corredores e polas aulas  

  

3.  Centro de saúde de referencia    

Centro  CENTRO DE SAÚDE DE BALTAR - PORTONOVO  Teléfono  986723128  

Contacto  Dra. Luz Fortes / Dra. Lucia Rial    

  

4.  Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de 

protección que inclúe)  

- Aula situada na planta baixa (ao lado da aula de inglés)  

 -Estará dotado de botiquín e de material de protección individual, como luvas e máscaras. Dispón 

tamén de termómetro, panos desbotables, dispensador de xel, desinfectante e papeleira de pedal.  

  

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

número total)  

Ensinanza  Grupo   Mulleres   Homes   Total  

4º Ed. Infantil  A  12 9 21  

      

5º Ed. Infantil  A  9   6 15 

  B  8  8  16  

6º Ed.Infantil  A  5 11  16  

  B  8  11  19  
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1º Ed. Primaria  A  10  8  18  

1º Ed. Primaria  B  11  7  18  

2º Ed. Primaria  A  9  12  21  

3º Ed. Primaria  A  9 6 15 

3º Ed. Primaria  B  6  10  16  

4º Ed. Primaria  A  9  12  21 

4º Ed. Primaria  B  7  11  18 

5º Ed. Primaria  A  12 11  23 

5º Ed. Primaria  B  13  11 24  

6º Ed. Primaria  A  9  5 14  

6º Ed. Primaria  B  4  10  14  

    

  

  

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

Educación infantil   6 

Educación primaria   11  

Mestras/es especialistas   6  

Orientación   4  

Persoal non docente  2  

Total    

  

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

  

En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado 

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

ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse 

a estanquidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que 

se realicen dentro do centro educativo. Se a transmisión é moi baixa (nova 

normalidade) permitirase que os grupos de convivencia estable interaccio- 

nen con outros grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre.Estes grupos estables de convivencia 

deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo ao número de 

contactos, o que faría necesario gardar a distancia interpersoal dentro da aula. Nos recreos cada grupo 

terá a súa zona delimitada e se establecerán quendas de recreo.  
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Etapa  INFANTIL  Nivel  4º  Grupo  A  

Aula     Nº de alumnado asignado  21 Nº de profesorado asignado  6  

Etapa  INFANTIL    Nivel  4º  Grupo  B  

Aula     Nº de alumnado asignado   Nº de profesorado asignado   

     

Etapa  INFANTIL    Nivel  5º  Grupo  A  

Aula     Nº de alumnado asignado  16 Nº de profesorado asignado  6  

     

Etapa  INFANTIL    Nivel  5º  Grupo  B  

Aula     Nº de alumnado asignado  15  Nº de profesorado asignado  6  

     

Etapa  INFANTIL    Nivel  6º  Grupo  A  

Aula     Nº de alumnado asignado  16  Nº de profesorado asignado  6  

     

Etapa  INFANTIL    Nivel  6º  Grupo  B  

Aula     Nº de alumnado asignado  19  Nº de profesorado asignado  6  

     

Etapa  PRIMARIA    Nivel  1º  Grupo  A  

Aula     Nº de alumnado asignado  19  Nº de profesorado asignado  7  

     

Etapa    PR IMARIA  Nivel  1º  Grupo  B  

Aula     Nº de alumnado asignado   19 Nº de profesorado asignado   7 

     

Etapa  PRIMARIA    Nivel  2º  Grupo  A  

Aula     Nº de alumnado asignado  21  Nº de profesorado asignado  7  
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Etapa  PRIMARIA    Nivel  2º  Grupo  B  

Aula     Nº de alumnado asignado   Nº de profesorado asignado   

     

Etapa  PRIMARIA    Nivel  3º  Grupo  A  

Aula     Nº de alumnado asignado  16  Nº de profesorado asignado  7  

     

Etapa  PRIMARIA   Nivel  3º  Grupo  B  

Aula    Nº de alumnado asignado  16  Nº de profesorado asignado  7  

     

Etapa  PRIMARIA   Nivel  4º  Grupo  A  

Aula    Nº de alumnado asignado  21  Nº de profesorado asignado  7  

     

Etapa  PRIMARIA   Nivel  4º  Grupo  B  

Aula    Nº de alumnado asignado  19  Nº de profesorado asignado  7  

     

Etapa  PRIMARIA   Nivel  5º  Grupo  A  

Aula    Nº de alumnado asignado  24  Nº de profesorado asignado  6  

  

  

   

Etapa  PRIMARIA   Nivel  5º  Grupo  B  

Aula    Nº de alumnado asignado  24 Nº de profesorado asignado  6  

     

Etapa  PRIMARIA   Nivel  6º  Grupo  A  

Aula    Nº de alumnado asignado  14 Nº de profesorado asignado  7  

     

Etapa  PRIMARIA   Nivel  6º  Grupo  B  
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Aula    Nº de alumnado asignado  14  Nº de profesorado asignado  7  

  

8.  Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa 

figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)  

Estes grupos terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar cando non estean na súa aula. 

Deste xeito empregarán a máscara nas entradas e saídas do centro.  

 Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:  

• Dotación hixiénica: xel hidroalcólico, dispensador de papel individual, limpiador desinfectante, 

papeleiras que terán que facer uso como indique o titor/a   

• Asignación de posto fixo, para o cal a entrada e saída na aula está determinada pola súa 

posición na mesma; procedendo a deixar o seu abrigo e logo colocarse no sitio correspondente. É moi 

importante traballar todos estas normas nas primeiras semanas, tanto a entrada como a saída para que 

logo se converta nun hábito e se faga de forma moito máis áxil   

• Material individual para o alumnado no seu estoxo. No caso do alumnado de infantil o material 

estará en gabetas que se lle entregará cando sexa necesario e logo procedese a súa desinfección. De 

igual forma actuaremos, no caso de compartir algún material nos cursos superiores   

• Cada alumno/a deberá traer unha bolsa de tea na que debe vir: botella de auga, panos de papel, 

merenda, máscara de reposto nunha bolsiña hermética co seu nome   

• Carteis relativos a hixiene e prevención con respecto ao COVID nas aulas e nos corredoiros   

• Todos os días, nos primeiros 15 minutos, traballaremos hábitos de saúde e normas de hixiene 

relacionados co COVID e, antes de saír procederemos a hixienizar o material e o sitio. No caso de 

cursos inferiores serán axudados pola mestra   

• Na etapa de Educación Infantil, e nas unidades e centros de educación 

especial, conformando grupos estables de convivencia, na aula poderá 

traballarse mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as 

(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións 

dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos 

contactos. Os grupos traballarán cun distanciamento físico, con carácter 

xeral, de polo menos 1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que 

sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non 

docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 
 

• En caso de empregar a pizarra para corrixir exercicios, procederase a hixienizar o material empregado 

• Nos primeiros 5 minutos de clase levárase a cabo unha explicación do que se vai a facer e o material 

a empregar para que o alumnado poña todo enriba da mesa e evitar así moverse e/ou teña que andar 

de novo na súa mochila   

• Baixan ao recreo, pola camiño indicado e van a súa zoa específica   

• Deixar a ventá aberta sempre e cando o tempo o permita   

• 15 minutos antes da saída procedemos a recoller o material e hixienizar a nosa zoa de traballo, no 

orde establecido coller o noso abrigo e mochila e proceder a formar a fila como está establecido   

• Cando teñan que acudir a aula de inglés, música e/ou Educación Física, o mestre especialista será o 

que veña a buscalos a aula. Mentres tanto, estes espazos deben quedar ventilando e o material 

hixienizado da hora anterior. Co mestre correspondente dirixirase a aula respectando a distancia e 

seguindo o percorrido que está establecido.   
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Estas recomendacións permiten non variar en exceso a metodoloxía de traballo habitual no centro ao 

mesmo tempo que conseguen ter un pouco máis de seguridade na convivencia.  

Algunhas das restricións limitan á liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero a 

situación require dun pequeno esforzo.  

 

  

9.  Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

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

familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias)  

PROFESORADO:   

- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo COVID19) 886151672 / 73 /// 666858986  

- Correo electrónico: ceip.portonovo@edu.xunta.gal  

ALUMNADO:   

- Vía telefónica chamando ao colexio 886151672/ 886151673  

- Correo electrónico: ceip.portonovo@edu.xunta.gal  

  

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

• Rexistro de faltas habituais por follas de rexistro de cada titor/a e en Xade.   

• Rexistro de faltas por sintomatoloxía COVID-19   

o Elaborarase un modelo de rexistro de faltas por este motivo diferenciando para persoal docente, non 

docente e alumnado   

o Estas faltas tamén se anotarán na aplicación Xade   

o Emprego da canle informática para comunicación destes casos que vai habilitar a Consellería 

 As ausencias producidas por efectos da pandemia considéranse xustificadas a efectos do 

protocolo de prevención do control do absentismo escolar e do número de faltas permitidas; 

non sendo preciso xustificante   

Ver anexo MODELO REXISTRO POR SINTOMATOLOXÍA COVID  

  

11.  Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas)  



  
    

  

  

 Páxina 11 de 59    

• Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid no persoal non docente e profesorado,non 

acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán coñecemento ao equipo Covid 

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

alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou 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.  

• A continuación e por orde:   

o Comunicación coa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro.  

o 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 En caso de urxencia, chamar ao 061   

o Dende a Consellería de Educación habilítase unha canle informática, denominada “EduCovid”, 

específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos 

confirmados.  

o A información facilitarase sempre por petición de sanidade a través de EduCovid. A mesma 

información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da consellería de 

Sanidade solicite información no caso de que exista casos sospeitosos por sintomatoloxía 

compatible con COVID-19 que estean a ser investigados ou nos que existan indicios de que 

teñan xurdido no centro educativo.  

o No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso 

positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que traballe no 

mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde solo resultara visible para o 

equipo COVID do centro escolar.  

o Comunicar o caso ás persoas responsables no Concello de Sanxenxo: Concellería de 

Educación e aos responsables de limpeza para proceder á desinfección e á limpeza dos 

espazos do centro  

  

  

  

Id.  Medidas xerais de protección individual  

  

12.  Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou 

croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do 

profesorado)  

En función do número de alumnos/as, mostramos diferentes opcións de colocación dos pupitres. Cada 

titor/a adaptará a súa clase ao número de alumnos/as e ao espazo disponible. 

  

  

13.  Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita 

as distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)  

- Non dispoñemos de aulas co que se intentará respectar ao máximo as medidas de seguridade. En 

educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter 

xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de 

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

de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de 

orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como 

anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao 

contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021)  

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo  

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as 

seguintes medidas:   

MEDIDAS PROPOSTAS PARA AULA PT/AL/DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:   

• A distancia de seguridade manterase tanto ao longo da sesión como nos desprazamentos polo 

centro.  

• O uso de máscaras/viseiras estará determinado polo acordado no Protocolo da Consellería. 

Recomén-dase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa función de 

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

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

• Ventilación e desinfección daqueles espazos onde un mesmo especialista presta atención a 

diferentes alumnos/as de xeito consecutivo (Xefa D.O., PT e AL) desinfectaranse as superficies usadas 

e ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión.   

• Desinfección das mans ao inicio de cada sesión.   

• Marcarase no chan a zona de traballo mantendo o espazo de seguridade.  

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

alumno portará o seu estoxo para evitar compartir recursos.   

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

deberán ser usados só polo mestre/a especialista do posto e, de non ser posible, desinfectaranse 

adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa. As ventás, portas, persianas, dispositivos 

de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. • A aula 

estará dotada con material de desinfección: xel hidroalcohólico, panos desbotables.  

• A aula estará dotada con material de limpeza: produto viricida e rolo de papel.  

• A aula estará dotada con papeleira con tapa e de pedal e cambiarase a diario a súa bolsa. 10   

• De ser preciso, habilitarase na aula especialista unha zona/bandexa/casilleiro de cartón para 

gardar de xeito diferenciado e estanco, as tarefas ou material específico que cada alumno poida 

empregar, mais priorizarase que cada alumno traia e leve o seu propio material.  

• De ser o caso, o préstamo de material farase seguindo as concrecións para o préstamo 

bibliotecario da Consellería.   

• Retirarase o mobiliario non indispensable para facilitar a limpeza da estancia.   

•Ao inicio do curso en coordinación cos titores os especialistas crearán dinámicas para axudar a 

comprender e interiorizar as medidas de protección fronte a COVID para o novo funcionamento do 

centro escolar.  • Ao inicio do curso, os membros do departamento de orientación, en coordinación cos 

titores detectarán posibles dificultades tecnolóxicas do alumnado, tanto materias como educativas, para 

traballar de xeito  
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anticipado estas dificultades na formación presencial e aumentar a autonomía no eido das TICs para a 

teleformación. • Espazos de atención á diversidade: organización da aula PT/AL depende do criterio do 

especialista que deberá deixalo reflectido no Plan Anual de Actividades de Orientación no caso da xefa 

do departamento de orientación ou nos programas de intervención no caso dos especialistas PT e AL.  

 CUESTIONARIO MEDIDAS PROPOSTAS PARA AULA PT/AL/DEPT. DE ORIENTACIÓN:  

  

MEDIDAS PROPOSTAS  SI  NO  OBSERVACIÓNS  

Informouse sobre a distancia de 

seguridade?   

      

Informouse sobre a obriga de usar máscara 

de seguridade?  

      

Informouse da obriga de ventilar e 

desinfectar o espazo entre sesións?  

      

Informouse da obriga de desinfectar as 

mans?  

      

Sinalizouse con marcas o chan?        

Informouse ao alumnado sobre o uso de 

material propio?  

      

Informouse da obrigo de desinfección dos 

equipos de  traballo?  

      

Dotouse a aula con material desinfección?         

Dotouse a aula con material limpeza?        

A aula ten papeleira con tapa, pedal e 

bolsa?  

      

Habilitouse bandexa/casilleiro para material 

individual?  

      

Deseñáronse dinámicas educativas 

hixiénico sanitarias?  

      

Sondeáronse as posibles fendas 

tecnolóxicas do alumnado?  

      

Recolleuse na documentacións dos 

especialistas os criterios de organización 

de aula?  

      

Outras observacións:  

  

  

  

15.  Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)  
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Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas 

familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou 

da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de 

protección. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a 

páxina web do centro e outros sistemas (abalarMobil) cando proceda. 
As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:  

- Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta modalidade, a 

reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e garantido a distancia social. 

Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. No caso de 

querer revisar algún traballo, control, proba... desinfección de mans e intentar non manipular o mesmo 

papel . En ambos casos, será obrigatoria a cita previa.  

- Virtual a través da plataforma que oferte a consellería no curso 21/22  

- As titorías grupais, principalmente ao principio do curso, faranse como caso excepcional no centro 

mantendo as distancias de seguridade e as medidas hixiénico-sanitarias nun espazo amplo, aberto e 

ventilado como o audiovisuais, aula de música, biblioteca etc 

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

persoal do concello...)  

- O plan de comunicación do Ceip de Portonovo xa establece claramente as canles de 

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

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

xeral.   

- Como sistema de mensaxería empregaremos Abalarmobil. É moi importante que todas as 

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

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

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

- A información cos provedores xa se realiza haitualmente por mail ou teléfono, polo que 

seguiremos a empregar estas vías.  

  

17.  Uso da máscara no centro  
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Un centro educativo debe promulgar hábitos que contribúan á concienciación sobre os beneficios do 

emprego da máscara, polo tanto  

A máscara empregárase durante todo o tempo que permaneza no centro o persoal docente, de 

servizos, e calquera que entre no recinto escolar.   

- O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a 

obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, 

aínda que se cumpra coa 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  

- No alumnado de Primaria será de obrigado cumprimento de 1º a 6º nas aulas ordinarias, e nas 

aulas das especialidades, nos espazos comúns como corredores, patios, aseos, etc.   

- Na etapa de Educacion Infantil, e nas unidades e centros de educacion especial, conformando 

grupos estables de convivencia, na aula traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 

alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisions dos grupos 

estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán cun 

distanciamento físico, con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 

Sempre que sexa posible usarase a máscara, poren para o profesorado e o persoal non docente que 

tena contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio  

• Traballárase co alumnado, na primeira quincena de setembro, os espazos onde se debe 

empregar a máscara e como se debe gardar cando non se empregue   

• Empregárase, sempre e cando non se atope no grupo de convivencia: ir ao baño, aula 

especialidades, ao recreo, corredores...   

• Os mestres/as son sempre exemplos a seguir, co cal a deben empregar sempre para que o 

alumnado se acostume. En caso de que as circunstancias non o permitan, debe manter a distancia de 

seguridade  

  

  

18.  Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa  

- O plan difundirase a través da web do centro.  

- Para dar a coñecelo, ademais da web, enviarase ás familias mediante o sistema habitual de 

mensaxería do colexio: abalar 

- Asimesmo, o colexio ten unha canle de difusión que é o facebook do Ceip de Portonovo onde tamén 

será colgado o enlace, e trasladarase á ANPA para que o difunda a través das súas canles habituais.  

  

  

  

  

  

Id.  Medidas de limpeza  

  

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

frecuente (non incluír datos de carácter persoal)  
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Correspóndelle ao Concello de Sanxenxo, ao responsable do servizo de limpeza do mesmo a 

organización de todo o referente ao persoal de limpeza:  

 Plan de ventilación: Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e 

por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao 

remate de cada xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, 

cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 

minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer 

sempre abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación de aire e, 

especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores 

deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación.  

Coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 

-Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, 

manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. 

-Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se 

debe usar a función de recirculación do aire interior. 
Pautas xerais de limpeza e desinfección: A limpeza e a posterior desinfección de espazos realizarase 

cunha periodicidade diaria. 

- Conserxe: Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado - 

Limpador/as (tarde):  

• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.  

• Limpeza e desinfección dos despachos   

• Limpeza e desinfección da sala de mestres - Limpador/a (mañá):   

• Limpeza/desinfección dos baños tres veces ao longo da xornada lectiva.  

• Limpeza dos pasamáns e zonas comúns e vestiarios ximnasio.  

  

  

  

20.  Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da 

alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de 

limpeza polo menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos 

de carácter persoal)  

- Conserxe de 8h a 14:30h   

- 3 limpadores/as de tarde: de 15:00h a 19:30h  

- 1 limpadora: de 10:00h a 11:30h; de 11:30h a 13:00h e de 12:30h a 14:00h    

  

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

- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 

este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección 

ocular, ben sexan lentes ou pantalla.  

- Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.  

- Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que 

estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu novo 

uso.  
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22.  Cadro de control de limpeza dos aseos  

- En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que 

se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. Modelo de checklist de limpeza de 

aseos.  

  

  

23.  Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)  

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 

minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible 

entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias:   

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

tempo posible.  

-Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do 

aire interior. Nas aulas e espazos comúns manterase unha ventilación continua en todo o momento 

sempre que non chova, no suposto de chover baixaremos a persiana deixando os buratos para ventilar.  

Nos corredores deixaranse as fiestras abertas e no suposto de chuvia deixarémolas uns dedos abertas 

para poder ventilar.  

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

conserxe. -O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes 

de cada cambio de clase deberá facer a ventilación   

  

24.  Determinación dos espazos para a xestión de residuos  

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira diferenciada (con tapa e pedal en lugares 

sensibles), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, 

máscaras).  

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo 

xeral (virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...)   

  

  

Id.  Material de protección  

  

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

- A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de 

protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do 

centro denominado “material covid-19”  

- Solicitarase a cada alumno/a un neceser, sobre co seu nome donde teñen que traer unha de máscara 

de reserva para gardar na aula ademais do seu bote de hidroxel individualizado.  

  

26.  Determinación do sistema de compras do material de protección  
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- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de 

máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación 

delas na Secretaría do centro.  

- O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será 

individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá facerse 

uso das existentes no centro en caso necesario.   

  

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

O material de protección estará na secretaría do centro, a disposición do profesorado e alumnado. 

Entregarase aos mestres ou alumnado en función de necesidade e será reposto polo Equipo COVID 

segundo o punto 26 deste protocolo.  

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

material enviado pola consellería.   

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e 

un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.   

- O conserxe será o encargado de facer as reposicións do xel, desinfectante, panos 

desbotables... - Os mestres comunicaranlle aos membros do Equipo COVID19 as necesidades das suas 

aulas para a adquisición e reposición do mesmo.  

  

Id.  Xestión dos gromos  

  

28.  Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das 

consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia)  

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

compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID19, 

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 

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

actuación previsto con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha 

máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), 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 abandonará o seu centro de traballo protexido por 

unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP e logo de seguir as instrucións do centro de 

saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o 

caso, o equipo Covid do centro educativo comunicará os datos do positivo ao centro de saúde de 

referencia e incluirá á rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a identificación por 

parte da Autoridade Sanitaria.  
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- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo 

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

na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os que 

teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu 

profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro 

educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se 

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Será a propia Xefatura 

Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, 

enviando a listaxe de contactos 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 atención primaria.  

  

 -Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria.  

  

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou 

varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos 

seguintes supostos:  

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da 

totali-dade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo.  

• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase 

acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da 

totalidade do centro educativo.  

• 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. 

• 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 10 días a todas as persoas 

que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coasindicacións das autoridades 

sanitarias. 

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

presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a 

autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de 

consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.  

  

- Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un 

proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva.  
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 As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto 

a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar 

correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.   

  

O modelo proposto establece catro fases:  

   

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos)  

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta 

primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as 

actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.  
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Obxectivos:   

o Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.  o Adecuada distribución do 

espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga unha distancia de 

máis de 1 metro entre eles.  

o Redefinición dos circuítos de circulación interna.  o  Reorganización das quendas 

de recreo para que se realicen de forma graduada  o  Reorganización das quendas 

para o horario da comida.   

  

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos)   

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%.Esta fase é 

fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.   

  

Obxectivos:   

o Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de 

máscara e de hixiene de mans.   

o Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.  

o Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. o  Formar 

ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.   

o Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2  

  

 Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)   

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta fase o 

alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis 

numeroso.  

  

 Obxectivos:   

o Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva.   

o Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos.   

  

4. Fase 4 (Fase de reactivación)   

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose 

posible manter dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as 

coñecen as medidas necesarias no período de pandemia.  

  

 Obxectivos:  

o  Reforzo e fomento de hábitos aprendidos o  Disposición en puntos 

estratéxicos de información visual clara para do alumnado. o  O recreo e a 

comida será realizada en dúas ou tres quendas.  

  

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

(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade 

sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome)  

O encargado de comunicar as incidencias a autoridade sanitaria será o coordinador do equipo COVID, o 

director do centro. Na súa ausencia, realizará esta labor o membro número 2 do equipo COVID ( Xefe 

de  

Estudos )  
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Id.  Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade  

  

30.  Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura 

territorial e de solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)  

 Todo o referente a este aspecto reflíctese no apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da 

COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020- 21, os traballadores 

que se atopen dentro dos grupos vulnerables que se citan debe levar a  cabo os seguintes pasos  o 

Cubrir o anexo IV xunto coa documentación que crea convinte e dirixilo a dirección do centro ben de 

forma presencial e/ou por correo electrónico ( ceip.portonovo@edu.xunta.gal ), a cal se lle dará rexistro 

de entrada   

o Cada día que existan solicitudes, a dirección do centro, remitirá a solicitude xuntos cos informes 

emitidos á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación da 

provincia   

o En función da resolución emitida tomáranse as medidas oportunas   

o Anexo III: Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidade en ámbitos non 

sanitarios nin sociosanitarios  

  

  

  

Id.  Medidas de carácter organizativo  

  

31.  Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios 

de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña 

de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de 

ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar 

acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)  
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O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os tempos de 

espera nas entradas e saídas.   

O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polas familias 

como por parte do profesorado Todo o alumnado e profesorado do centro se moverá polos corredores 

e diferentes instalacións do centro sempre coa máscara posta.  

  

TODO O ALUMNADO DEBE ACCEDER CON MÁSCARAS  

  

  

HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA:   

  

Educación infantil:  

Entrada: entre 8:50h e 9:05h  

Saída: a partires das 13:40h   

 

6º Educación infantil:  

Entrada: entre 8:50h e 08:55h--------------------CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO  

Saída: A PARTIR DAS 13:40h  ---------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO 

  

5º Educación infantil:  

Entrada: entre 08:55h e 09:00h-------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO  

Saída: A PARTIR DAS 13:45h------------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO 

    

4º Educación infantil:  

Entrada: entre 09:00h e 09:05h-------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO  

Saída: A PARTIR DAS 13:50h------------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO 

  

Educación primaria:  

1º e 2º  

Entrada: entre 8:40h e 8:50 horas  

Saída: 13:50 horas 

  

3º e 4º   

Entrada: entre 8:40h e 8:50h  

Saída: 13:50h   

  

5º e 6º   

Entrada: entre 8:40h e 8:50h   

Saída: 13:50h  

SOLICITUDE A POLICIA LOCAL PARA CONTROLAR O TRÁFICO DE 13:40 A 14:00 NA RÚA ESPIÑEIRO  

  

  

32.  Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de 

entradas e saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, 

etc. —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os 

sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á 

realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)  
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- Diferenciamos catro portas de acceso ao colexio:   

1. Porta principal. Fronte Piragüismo (3º e 4º de primaria)   

2. Porta do patio de terra ( baños/ parada buses ). (1º e 2º  primaria)   

3. Porta do parque Espiñeiro ( ao lado do ximnasio). ( 5º e 6º  primaria)   

4. Porta do parque do Espiñeiro. ( 4º, 5º e 6º Ed. infantil )   

  

A entrada e saída ao/do centro, é momento máis complicado . Polo tanto, recomendaríamos ás familias 

que só asista un acompañante por alumno/a e se absteñan de facelo, se fose posible, as persoas que 

pertenzan a grupos de risco e/ou vulnerables.  

Tanto nas entradas como nas saídas hai que evitar as aglomeracións de persoas. A puntualidade 

debe ser estrita  

As portas do centro abriranse ás 8:40h para que o alumnado se vaia incorporando de xeito progresivo 

as aulas e se pecharán ás 08:55h  

  

HORARIO DE ENTRADADAS E SAÍDAS  

  

EDUCACIÓN INFANTIL  

  

6º Educación infantil:  

Entrada: entre 8:50h e 08:55h--------------------CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO  

Saída: A PARTIR DAS 13:40h  ---------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO 

  

5º Educación infantil:  

Entrada: entre 08:55h e 09:00h-------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO  

Saída: A PARTIR DAS 13:45h------------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO 

    

4º Educación infantil:  

Entrada: entre 09:00h e 09:05h-------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO  

Saída: A PARTIR DAS 13:50h------------------------- CANCILLA PARQUE ESPIÑEIRO 

  

EDUCACIÓN PRIMARIA  

  

SEGUNDO VAIAN CHEGANDO AO CENTRO VAN ENTRANDO ENTRE 8:40–8:50 horas    
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A partires desta hora pecharanse as cancelas do recinto e só se poderá entrar pola entrada de 

piragüismo.   

  

1º e 2º   

ENTRADA: 8:40h-08:50h Cancela patio de terra (parada 

autobús) Saída: 13:50h  Cancela patio de terra (parada autobús)  

  

3º e 4º   

Entrada: 8:40h-08:50h Cancela Rúa Espiñeiro.( PIRAGÜISMO)  

Saída: 13:50h Cancela Rúa Espiñeiro.( PIRAGÜISMO)  

  

5º e 6º   

Entrada: 8:40h-08:50h Cancela parque Espiñeiro. (patio primaria) 

Saída: 13:50h Cancela parque Espiñeiro. (patio de primaria)  

  

Información sobre as saídas   

As familias de EDUCACIÓN INFANTIL poden acceder ao recinto ( UNHA PERSOA POR ALUMNO/A ) 

para a recollida do alumnado nas zonas establecidas.  

As familias de EDUCACIÓN PRIMARIA esperarán FÓRA do recinto na zona que lles corresponda. O 

profesorado acompañará ao alumnado ata as cancelas de saída correspondentes. Non sairá ningún 

grupo ata que acabe de saír o grupo anterior.   

Os especialistas que impartan á ultima sesión deben voltar cos alumnos/as á aula da titoría para saír 

desde alí.  

Antes de saír todo o alumnado limpará as mans con hidroxel. En Ed. Infantil se priorizará o emprego de 

auga e xabón ou toallas xabonosas.  

O PROFESORADO NON PODE ABANDONAR O CENTRO ATA QUE SAIA O ALUMNADO  

Educación infantil:  

Ás 13:40h colocaranse na zona habilitada en cada aula. Sairán mantendo as normas básicas de 

seguridade empezando por 6º de Ed. Infantil. Realizarase a entrega ás familias, que esperarán no 

espazo marcado na zona de recollida seguindo as indicacións do mestre/a encargado da entrega.  

  

Educación primaria:   

O alumnado de primaria sairá  na seguinte orde:   

• Sexto e quinto (maioritariamente teñen permiso para marchar sos para casa) sairán en fila, 

comezando por sexto A e rematando por quinto B.   

Baixará pola escaleira da súa zona de aulas e sairá pola porta que da ao patio e infantil, achegados á 

parede do edificio de primaria ata chegar á cancela do parque Espiñeiro.  

  

• Cuarto e terceiro. Baixará pola escaleira da súa zona de aulas e sairá pola porta de acceso ao 

hall de entrada.   

Comezando por cuarto A e rematando por terceiro B para facer a saída en orde pola  CANCELA 

PIRAGÜISMO.  

  

• Segundo e primeiro: Saen ás 13:50H. comezando por 2ºA e rematando por 1ºA para facer a 

entrega ás familias ( cancela patio primaria parada autobús).  

Empregaremos o profesorado necesario para que a entrada e saída se faga de forma ordenada e 

respetando as normas establecidas no centro. Tanto a entrada como a saída o profesorado que teña 

clase con ese grupo será o encargado de recoller e entregalo. Ademais contaremos con profesorado 
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que estará nas zona establecidas para a entrada do colexio, no hall e nas coloquiais para supervisar 

que todo se fai como esta previsto e coa maior celeridade posible. Faremos un cadro de vixilancia para 

distribuír ao profesorado ao longo da semana e cubrir as posibles baixas de persoal.  

Ver anexo zona de “recollida en infantil e primaria”   

 

33.  Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa 

premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)  

- Colocarase cartelería enviada por parte da Consellería de Educación nos espazos comúns do 

centro e corredores. En infantil empregouse unha cartelería propia, máis adaptada ás idades dos 

nenos/as.  

- As distancias de seguridade estarán sinalizadas no chan e nos corredores.  

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

comúns.  

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

- A información será a xeral relacionada coa covid19 e coas medidas de seguridade básicas.   

- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita 

do mesmo.  

- Nos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese 

procedemento.  

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

propia   

  

  

34.  Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado  

O alumnado transportado entrará e sairá do mesmo xeito que o alumnado en xeral. Este será vixiado 

polos mestres de garda de transporte.  

Entradas:  

1 mestre/a por cada ciclo que estará na zona común das entradas ás aulas. UN mestre en cada porta 

de acceso ao centro para os distintos ciclos . 3  mestres asignados ao transporte  

Saídas:  

Haberá quendas de garda do alumnado transportado como se estaba a facer. Todo o profesorado que 

non teña clase a última hora nin teña garda ( non inclúe as propias de transporte que xa estará 

indicado) reforzará a vixilancia se é necesario para que se cumpran todas as medidas de seguridade 

establecidas  

ELABORACIÓN CADRO ( tablón Secretaría) 

 - Coordinadas pola Xefatura de Estudos  
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35.  Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos)  

8 Primaria e 8 Infantil  

  

Id.  Medidas en relación coas familias e ANPA  

  

36.  Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co 

programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e 

determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste 

ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan)  

Non haberá  programa de madrugadores  

  

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

(previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores 

ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo)  

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva se levarán a cabo garantindo e co 

cumprimento das medidas esixidas nos distintos protocolos.   

  

  

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

CONSELLO ESCOLAR.   

Dado que o número de persoas que o forman é reducido, teríamos dúas opcións   

o Presencial, coas medidas de protección adecuada e na sala de profesores no que poderíamos 

manter as distancias establecidas   

o Vía telemática empregando a plataforma oficial que oferte a Consellería e coas premisas establecidas 

para tomar acordos cando se fan por estes medios  ANPA.   

As xuntanzas da ANPA faranse no usos múltiples de Portonovo, nunha aula ampla e coa distancia de 

1,5metros correspondente, farase fóra da xornada lectiva.  

As comunicacións coas familias faranse previa cita e cun intervalo de 10 minutos  

  

  

39.  Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias  
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- As titorías levaranse a cabo os martes de 16h a 17h, como de costume, e con cita previa empregando 

as canles habituais:  axenda do alumnado, chamada telefónica.   

No caso de ser presenciais, terán lugar na aula da titoría do alumno e coas seguintes medidas:  

• Pedir cita con anterioridade   

• Emprego de máscara  

• Ao chegar, debe situarse na zoa de espera ata que se lle indique por onde debe subir   

• Hixienizar as mans ao entrar na aula e situarse onde lle digan   

• Ventilarase a aula da reunión tanto antes como despois e, na medida do posible, manterase a 

ventá aberta durante a mesma   

• No caso de ter que cotexar papeis, probas escritas... tanto o mestre como a familia deben ter 

unha copia para non manipular o mesmo exemplar  

  As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse de xeito presencial 

(ximnasio, audiovisuais, biblioteca) ou incluso telemático, limitando a presenza a unha persoa por 

familia para poder garantir a distancia interpersonal, sendo obrigatorio o emprego de máscara.  

  

40.  Normas para a realización de eventos  

-Debido a situación coa que nos encontramos valoramos neste curso NON realizar actividades e 

celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de persoas. Deste xeito, e salvo mellora 

enorme da situación epidemiolóxica non se celebrarán actos masivos como poden ser o Samaín, 

Magosto, día da Paz, Entroido...  

-Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos 

docentes a organización deles baixo estas premisas:   

o Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en 

quendas.   

o Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre.   

o  Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do 

evento.   

o  Os distintos equipos traballaran en propostas para levar a cabo estas celebracións dentro dos 

grupos de convivencia dunha forma efectiva e que permita disfrutar ao noso alumnado destas 

festas tan tradicionais, para o cal faríamos unha distribución do patio para facelo ao aire libre   

o  En canto a actividades que se desenvolvan no centro por parte de persoas que podan vir do 

exterior, debemos tomar medidas: serán para uns grupos concretos, hixienizar e ventilar o 

espazo entre un grupo e outro, espaciar as actuacións,...   

o  Respecto as saídas didácticas levaremos a cabo aquelas que se axusten aos obxectivos da 

nosa programación e sempre respectando o aforo establecido nos lugares que se visiten. De 

ser posible faremos visitas a lugares que se atopen ao aire libre  

o  

  

Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso.  

  

  

Id.  Medidas para o alumnado transportado  
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41.  Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de 

priorización para o uso do transporte)  

O alumnado transportado será vixiado polos mestres de garda e entrarán e sairán do centro 

acompañados polos mestres correspondentes. No momento da saída agruparanse na entrada, 

respectando as distancias de seguridade. Sempre con máscara. Estarán acompañados polos mestres 

asignados.  

  

Id.  Medidas de uso do comedor  

  

42.  Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento 

de quendas para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, 

priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro)  

O comedor celebrarase de 13:50 a 16:00.Os pais terán que avisar a que hora van recoller aos seus 

fillos. O comedor ten capacidade para 25 nenos que sempre ocuparán a mesma cadeira na mesma 

posición da mesa. Os alumnos que terán acceso ao comedor serán os que ambos pais traballen, nunca 

separaremos aos irmáns. Terán preferencia aqueles que veñan todos os días. Saída escalonada.  

VER PROTOCOLO CATERING  

  

43.  Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe 

ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)  

- Dúas monitoras, unha con nenos de infantil e a outra con nenos de primaria.  

  

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

de carácter persoal)  

-Hai servizo de catering  

  

  

Id.  Medidas específicas para o uso doutros espazos  

  

45.  Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas 

noutros espazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, 

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

As previsións incluirán normas de uso e limpeza)  



  
    

  

  

 Páxina 30 de 59    

- As únicas áreas nas que o alumnado poderá abandonar a súa aula serán Música, Educación Física , 

Inglés e Valores/Relixión. Nas actuais circunstancias  privar ao alumnado do seu desenvolvemento 

nos espazos habituais non é unha opción.  

Normas xerais para estas aulas:  

o Dotación hixiénica como nas outras aulas: dispensador de papel, xel hidroalcóholico, papeleira , 

desinfectante   

o O profesorado debe contar con 10 minutos antes e despois da clase para hixienizar e explicar o 

traballo a realizar e o material a empregar   

o O alumnado debe esperar na aula a que o especialista os vaia a buscar. Neste tempo debe 

deixar a aula ventilando coas ventás e porta aberta   

o Programarase emprego de material específico por grupos e en caso de ter que compartilo debe 

proceder a hixienizarse ao rematar a sesión   

o Priorizar as actividades individuais fronte as colectivas   

o Proceder a hixienizar o sítio onde se van a sentar antes de facelo: no caos dos pequenos o fará 

a/o mestra/e  

o Emprego da máscara   

o No caso de realizar actividades de canto, de ser posible ventás e portas aberta, emprego de 

máscaras, maior separación   

o Aplicaranse as normas das outras aulas, reflexadas en apartados anteriores: non poden 

cambiar de sitio, non se pode intercambiar material, ....  

INGLÉS:  
o Dende un punto de vista sanitario, permite ventilar a súa aula durante o tempo que dura a clase 

do especialista, pois algún días, os alumnos/as vense recluídos nas aulas durante toda a mañá. 

o Dende o punto de vista pedagóxico, a aula de Inglés convírtese nunha fonte de recursos. Nela 

dispoñemos de tódolos materiais . Ao impartir a clase na aula de Inglés, temos á man tódolos 

recursos necesarios para ser utilizados no momento preciso.  

Como un ano máis contamos coa presencia dun auxiliar de conversa, isto permitiranos dividir a clase en 

dous grupos reducidos, sendo así máis doado manter as distancias de seguridade.  

Protocolo para a utilización da aula de Inglés:  

o Os derradeiros 5 minutos de clase, procederase á desinfección de cada un dos pupitres ( mesa 

e cadeira) empregados polos alumnos/as. O mestre usará o spray desinfectante en cada mesa 

e cadeira e dotaráse a cada alumno/a de papel desbotable para que eles mesmos se fagan 

cargo da desinfección.  

o Os Mestres de Inglés aproveitaremos a situación para realizar estas rutinas en lingua inglesa, 

adaptando o vocabulario e estructuras ao grupo co que estemos a a traballar.  

o Entre cada grupo que chegue á aula, transcorrirán 10 minutos nos que a mesma, permanecerá 

completamente ventilada ( portas e fiestras).  

  

46.  Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)  
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No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no 

exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou 

imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser 

usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a 

realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou 

polideportivos pechados con ventilación reducida. Para disminuir os riscos na actividade física, 

poñeremos en práctica as seguintes pautas:   

o O emprego da máscara é obrigatoria para o desprazamento ao Ximnasio, cambio de roupa e 

despois debe gardala nunha bolsa específica ou neceser dentro da súa mochila   

o Na medida que o tempo e/ou o espazo o permita a sesión terá lugar ao aire libre   

o Priorizar actividades físicas sen contacto o Promover actividades que permitan manter a 

distancia de seguridade  

o Deben levar posta a máscara para a realización das actividades programadas salvo que esten a  

2 metros de separación .En infantil recomendable non obrigatorio  o En caso de que haxa 

traballo por grupos respetar os que se forman nas aulas. Teremos un documento compartido con 

todo o profesorado onde se reflexara os grupos que existen nas aulas  

o Cada alumno/a debe traer a súa propia botella de auga e non pode beber doutra   

o O material non pode estar accesible ao alumnado e só o pode repartir o mestre/a, buscando a 

maneira de evitar aglomeracións   

o Para a recollida do material o alumnado que o está a usar o deixa no lugar que lle indiquen para 

proceder a súa desinfección   

o Prioriza o emprego de material facil de desinfectar   

o Dar tempo suficiente para que se podan lavar e desinfectar as mans antes de subir a clase  

  

Propoñemos as seguintes normas específicas para a materia de educación física:  

 Medidas xerais de limpeza de superficies e material:  

• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada 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 deben mezclar produtos diferentes.   

• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados 

desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans.   

• 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 manipulados por diferente 

persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente 

de xeles hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.   

• 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 recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.   

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

calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, 

unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con bolsa desbotable que se 

cambie alomenos unha vez ao día.  
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Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva:   

• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara, salvo no momento da 

sesión. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente para evitar que adquira e transmita 

o coronavirus.   

• Sempre que sexa posible, os alumndos, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de 

seguridade interpersoal.  

• Evitar lugares concorridos.  

• Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.  

• Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.  

• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado 

flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou estornudar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano 

usado e lavar as mans.  

• Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico.  

• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao 

lavado previo de mans.  Medidas organizativas:  

• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non fora 

posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte dos 

axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes. Cando ese 

material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un tempo para que a actuación 

dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe empregar ese 

material.  

• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando neste ámbito 

as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal.  

• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula. No caso de que 

existan.  

• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de máscara.  

  

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

uso educativo)  

Ao longo deste curso soamente se contemplan catro situacións nas que son necesarios cambios de 

aula:  

• Para ir á aula de música    Para ir ao ximnasio   

• Para ir á aula de relixión .  

• Asistencia a sesións de PT/AL/desdobres.  

As pautas para facer un cambio de aula nas situacións previstas son:   

o O profesorado especialista irá a buscar ao grupo e/ou alumnos a súa clase  o  Mentres deixara 

a aula ventilando deixando as ventás e porta aberta   

o Cando o mestre chegue a aula , saíran no orde establecido e mantendo a distancia. Seguirán 

ao mestre para ir a aula específica seguindo as indicacións que hai polos corredores e 

mantendo a distancia de seguridade   

o Desprazaranse pola súa dereita e mantendo a distancia de seguridade   

  

48.  Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás 

xerais establecidas no protocolo)  
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Durante o curso académico 2021/2022, a biblioteca funcionará seguindo o protocolo establecido para a 

sua utilización cumprindo todas as medidas recollidas no protocolo covid19. 

 A biblioteca estará aberta en horario escolar para préstamo, con horario previamente acordado entre os 

distintos grupos (mais non no recreo xa que non se poden mesturar alumnos de distintas aulas) e en 

horario de tarde, xa que este curso levaranse a cabo actividades extraescolares. 

Con todo, a comisión de biblioteca establece novas medidas de organización para poñer a 

disposición do alumnado e do profesorado unha biblioteca escolar que favorezca o achegamento á 

información, á lectura e á aprendizaxe. 

DURANTE AS MAÑÁNS 

Na mediada do mes de outubro, colocarase na Xefatura de Estudos un Horario para escoller a hora de 

Biblioteca para cada titor e grupo/clase. Nese horario cada titor acudirá á Bibliteca cos seus alumnos a 

facer o préstamo. O alumnado terá que desinfectar as mans antes de entrar e  escollerá o libro que 

leve en préstamo e levarao para casa durante 5 días. No sexto día o libro voltará á aula onde quedará 

en depósito 24horas, estes libros quedarán nunha caixa de cuarentena na aula cunha ventilación 

axeitada. Será o titor o encargado de, tras desinfectar as mans, devolver os libros á Biblioteca e 

colocalos nos andeis correspondentes. 

Non se recomenda usar desinfectantes nas tapas dos libros nin expoñelos ao sol, xa que a acción 

desinfectante só é efectiva no exterior e non nas follas ou outras partes que tamén foron manipuladas. 

Por este motivo, é importante ser estricto na duración da corentena e nunha ventilación axeitada. 

É moi importante evitar o uso compartido dos libros por parte do alumnado. Ademais os alumnos/as 

deberán desinfectar as mans antes da manipulación do libro. 

A distancia de seguridade permite un máximo de 3 alumnos en cada unha das mesas situados cunha 

distancia de alomenos 1,20m entre cadeiras. Os espazos usados terán que ser desinfectados tralo uso. 

O uso dos ordenadores está permitido para tarefas escolares e non para xogos. Colocarase sobre o 

teclado unha lámina de plástico film e será obriga do usuario desinfectalo tralo seu uso. 

DURANTE AS TARDES 

A Biblioteca abrirá polas tardes a partir do día 2 de novembro, para colaborar co servizo de actividades 

extraescolares do centro. Cada tarde os distintos membros do Claustro que veñamos á Biblioteca, 

desinfectaremos mans ao entrar. Teremos que asegurarnos de que se manteñan as distancias de 

seguridade entre os usuarios da Biblioteca. 

A distancia de seguridade permite un máximo de 3 alumnos en cada unha das mesas situados cunha 

distancia de alomenos 1,20m entre cadeiras. Os espazos usados terán que ser desinfectados tralo uso, 

para iso teremos á disposición de todos papel e desinfectante e cadaquén limpará o espazo que 

ocupou. 

Tamén durante as tardes poderá facerse préstama. Neste caso seguiranse as indicacións de 

desinfección que temos tamén para as mañáns: Botarase desinfectante nas mans antes de tocar os 

libros e unha vez escollido o mestre de garda anotará na ficha do alumno o préstamo. No caso de 

recibir devolucións do préstamo da tarde (non se recollerán polas tardes libros que se prestaron pola 

mañán, nin ao contrario), deixaranse nunha caixa de ventilación deixada para ese efecto na Biblioteca 

para que queden 24 horas en cuarentena e serán colocados polo mestre que estea de garda na 

seguinte tarde. 
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O uso dos ordenadores está permitido para tarefas escolares e non para xogos. Colocarase sobre o 

teclado unha lámina de plástico film e será obriga do usuario desinfectalo tralo seu uso. 

MOCHILAS VIAXEIRAS 

Este ano volvemos poñer en funcionamento as Mochilas Viaxeiras. Incluirán 3 libros e unha libreta. 

Serán os titores os encargados de elexir os libros que irán nas mochilas (2 libros de narrativa e un de 

zona blanca). Antes de facer a escolla o titor desinfectará mans. Entregarase a mochila a cada alumno 

o venres e recollerase o xoves seguinte para que quede tempo de ventilar o contido e poñelo 24 horas 

en coarentena. 

EQUIPO DE BIBLIOTECA 

O equipo de biblioteca seguirá coas actividades de catalogación, etiquetado e forrado de libros nas súas 

horas de garda de biblioteca. 

Os profesores de garda do equipo de biblioteca deberán desinfectar as mans antes e despois do uso 

ou manipulación de material impreso e informático. Tamén será necesario desinfectar teclado, ratón e 

mesa de traballo antes e despois de ser empregados. 
 

 

  

49.  Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter 

exclusivo en atención á realidade do centro)  

O centro dispón de poucos baños para os 325 alumnos e alumnas que están matriculados. Para 

intentar regular o seu uso teranse en conta as seguintes consideracións:  o Cada nivel usará o baño 

que se atopa na súa planta  o En infantil  o Empregara os baños que se atopa na súa planta.  o En 

primaria   

o Empregarán os baños da súa planta   

o Traballar na aula aspectos de concienciación respecto a ir ao baño como unha necesidade e non 

como un momento de asueto  o Faremos un horario de uso dos baños por nivel no que se reflicten os 

intervalos de horas que lle correspondería ir, para evitar que se xunten alumnos/as de distintos niveis. 

Fora de ese horario só irán en caso de urxencia   

o Intentaremos que todo o que o necesite vaian ao baño antes ou despois do recreo e non o 

empreguen no momento de asueto  o No caso de infantil atoparase profesorado na entrada do baño, 

encargado de proporcionar xabón e axudar a abrir as billas e supervisar o correcto lavado de mans 

así como dar o papel de secado e supervisar e controlar o fluxo e que e manteñan as distancias  o 

Normas xerais   

o Na porta dos aseos teremos un identificador de libre ou ocupado que o alumnado debe manipular cun 

papel   

o Ao lado da porta haberá sinalizado unha zona de espera no caso de que estivese ocupado. O que se 

atope dentro debe saír pola súa dereita  o Nos baños teremos carteis nos que se amosa como lavar 

as mans, emprego de xel hidroalcóholico, xabón, papeleiras ,...  o No baño só poderá haber un neno 

ou nena. Na etapa de educación infantil o aforo é de dous nenos/as. - O alumnado empregará os 

aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula.   

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

intre con eses distintivos non poderán ser empregados.   

- A limitación de aforo para os baños será a un usuario. Dous en infantil.  

- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.  
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Id.  Medidas especiais para os recreos  

  

50.  Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso 

as divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con 

asignación de espazos a grupos ou niveis coas previsións propias para os grupos estables de 

convivencia)  

Tanto o alumnado de infantil como o de primaria empregará as rutas e quendas de entrada e saída  polo 

que volve ser moi importante cumprir estritamente cos horarios.  

O tempo de recreo do colexio será de 11:15 a 12:15 ao cal chamaremos tempo de lecer e inclúe: hixiene, 

merenda, hora de ler e tempo de xogo, tanto para Infantil como para Primaria Organizaremos a saída ao 

recreo en dúas quendas:   

 1ª QUENDA   

o Grupos A de 4º, 5º e 6º de Ed. Infantil e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria  

o Horario de recreo: 11:15-11:45 

 2ª QUENDA   

o Grupos B de 4º, 5º e 6º de Ed. Infantil e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. 

Primaria   

o Horario de recreo: 11:45-12:15  

Educación Infantil   

 - Crearanse 3 zonas diferenciadas que garantan que cada nivel pode ter un espazo de recreo no que se 

respecte a distancia social en 2 quendas de 15 minutos:  

1. Zona pista fútbol e lateral parque.  

2. Zona areeiro.  

3. Zona porche e lateral dereito   

- As zonas serán asignadas de xeito rotatorio aos diferentes niveis educativos.   

- Os días de chuvia o alumnado permanecerá na súa aula, e, usando máscara, permitirase a 

interacción entre mesmos de diferentes grupos dentro da mesma aula. Aumentarase a ventilación da aula, 

e as xanelas permanecerán abertas  durante todo o recreo.  

- -O tobogán, casita, pizarras... se poderán utilizar  

  

Educación Primaria  

- Crearanse 3 zonas diferenciadas que garantan que cada ciclo poida ter un espazo de recreo no 

que se respecte a distancia social.  

1. Servizos e patio de entrada ( terra ) 1º e 2º nivel.  

2. Campo baloncesto e campo brilé ata baños 3º e 4º nivel.  

3. Campo futbito, zona herba e foso 5º e 6º nivel *Patio cuberto   

- As zonas serán asignadas de xeito rotatorio aos diferentes niveis educativos por meses.  - Os días de 

chuvia o alumnado permanecerá na súa aula. Poden sair as coloquiais en turnos  e, usando máscara, 

permitirase a interacción entre mesmos de diferentes grupos dentro da mesma aula. Aumentarase a 

ventilación da aula, e as xanelas permanecerán abertas  durante todo o recreo.  

-Biblioteca: Recollido no apartado 48  
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51.  Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do 

profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia 

estable) (non incluír datos de carácter persoal)  

Para a vixilancia dos recreos estableceranse quendas de profesores que imparten docencia nese nivel que 

farán a vixilancia do recreo na zona de xogo asignada ao seu alumnado. Isto permite que haxa no patio un 

mestre titor/a dese nivel (2 no caso de infantil) ou un especialista de reforzo a ese nivel . Os mestres de 

reforzo de nivel serán especialistas que impartan docencia nese nivel, no caso de haber varias 

posibilidades optarase polo especialista que máis tempo de docencia teña asignado por horario en dito 

nivel. Estes mestres serán os encargados, xunto cos titores de cubrir horarios de apoio, colaboradores nas 

entradas e saídas, vixiar patios,...   

  

  

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

primaria  

   

52.  Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que 

estean situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso 

do material de aula)  
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A pesar de que en infantil formáranse grupos de convivencia, estableceremos unha serie de pautas e 

variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na medida do posible, o risco de 

contaxio e propagación   

Este é un ciclo no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación, 

vivenciación, ao intercambio, contacto e a liberdade,... que xustamente entran en conflito coas medidas 

de seguridade para evitar contaxios . 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.  

Non reununciar a esas características, ao mesmo tempo que intenta minimizar os riscos é algo 

complexo e que intentaremos facer deste xeito:   

• Asemblea: Poderase facer no chan deixando a distancia interpersoal recomendada, de non ser 

posible, farase cun grupo sentado en cadeiras e outro grupo no chan. O encargado/a terá que limpar 

as mans antes e despois de empregar o material e así mesmo farase a limpeza do material 

empregado ao finalizar. Dentro desas rutinas habituais incluírase a lembranza de normas de hixiene e 

a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo 

lúdico, así como a hixiene correcta de mans. Neste sentido deixar claro que nestas aulas o 

dispensador de xel non estará na parede ao alcance dos nenos/as, xa que isto podería supoñer un 

risco, Por iso, as aulas terán dispensadores de man situados na mesa das mestras; que serán as 

responsables de distribuilo cando sexa necesario   Colocación alumnado/agrupamentos Variara a 

distribución do alumnado na aula, que en vez de estar nunha mesa en gran grupo pasarán a 

colocarse en grupos de 4 ou 5 en función do alumnado total da aula e das posibilidades do mobiliario. 

Cada neno/a terá un sitio asignado e levárase un control dos agrupamentos realizados. Ao igual que 

en primaria, eses grupos serán estables e tratárase de reducir a interacción global entre eles e para 

iso empregaranse os mesmos agrupamentos para diferentes tarefas  

• Recunchos  o Os grupos creados para a ubicación na aula serán os mesmos que para o xogo en 

recunchos. O material que se empregará neste espazo, reducírase ao imprescindible e elimináranse 

aqueles obxectos susceptibles de levar a boca o Antes de ir aos recunchos realizárase unha limpeza 

de mans e unha vez finalizados repetírase esta acción. É importante o traballo de concienciación para 

que no leven obxectos e mans á boca   

o O alumnado terá libre circulación polos recunchos, pero limitando o número que empreguen 

cada recuncho   

o Ao rematar a sesión de recunchos os materiais serán hixienizados e no tempo de recreo 

ventilárase a aula   

• Uso de aseos CADRO ORGANIZATIVO  

Atopámonos coa complexidade de que as aulas de 4, 5 e 6 anos teñen aseos compartidos fora da aula, 

polo que se sinalizará un sanitario diferente para cada aula, sempre que sexa posible, evitando que 

coincidan simultaneamente alumnos e alumnas das dúas aulas.  

• Uso máscara   

o Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable non a esixa, cremos necesario o 

emprego da mesma en espazos comúns e recreos (en infantil non) xa que será beneficioso, tanto a 

nivel de protección como para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación.   

o Será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos correctos para colocalas e quitalas 

de xeito adecuado, así como a maneira de gardalas na funda que debe levar o nome do 

alumno/a  

• Material  o Antes do comezo de curso facilitarase as familias o material de uso individual do 

alumnado, bolsa de merenda de tea, máscara e funda para gardala   

o O material común colocárase en gabetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego de 
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material común, procedérase a limpeza de mans e posteriormente aplicarase o produto virucida  
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o Dentro do material común haberá material de uso individual, que estará gardado nas gabetas do 

propio alumnado   

 Traballo normas hixiene   

Como parte da asemblea traballaranse as normas de hixiene. Haberá carteleria alusiva na aula e en 

diferentes dependencias do centro   

Os diferentes equipos de traballo do centro achegarán recursos diversos: contos dende a biblioteca, 

dinámicas para o grupo dende orientación,...  

  

* Este apartado recolle o redactado no protocolo da consellería, queda pendente a adaptación ao 

noso centro, que require de máis tempo de reflexión e diálogo co profesorado de educación 

infantil, xa que é esta a etapa na que existen máis dificultades para levar a cabo medidas de 

seguridade. En versións posteriores deste documento engadiranse aspectos máis concretos 

unha vez mantidas esas reunións.  

  

53.  Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión 

específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión 

sobre o tempo de merenda)  

   Merenda   

o Dado que se van a facer dous turnos de patio nos que se alterna o tempo de lectura e 

recreo, van a merendar ao aire libre cal permite que ao rematar garden todo e levan a cabo 

o hixienización das máns   

o Tal como están sentandos permítelles merendar mantendo a distancia de seguridade  o 

 En infantil   

 Cada alumno/a terá a súa bolsa de merenda individual e non se poderá compartir. Traerase a 

merenda preparada para o seu consumo.   

 Antes e despois da merenda realizarase a hixiene de mans, mesas e ventilar a aula   

   Recreos   

o Deseñaremos unha serie de actividades lúdicas que permitan ao noso alumnado desfrutar do 

seu momento de ocio e fomentaremos xogos tradicionais como: mariquitilla, agachadas, 

escondite,... 

o Este ano tamén contamos con materiais diferenciados por aula, que cada grupo leva ao recreo   

o Tamén deixaremos liberdade para que eles atopen a mellor maneira de aproveitar o seu 

momento de lecer  

  

Este apartado complementarase con propostas de xogos e actividades para o patio unha vez 

reunidos co profesorado de Ed. Infantil e que poden variar ao longo do curso.  

  

Id.  Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres  

  

54.  Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e 

hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e 

protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e 

a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención)  
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- Aula de informática:   

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

desinfec-tados despois do seu emprego entre grupos.   

• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor con xel e panos desbotables   

• Despois do seu emprego, os equipos deben quedar nas mellores condicións de seguridade para volver 

a utilizarse.  

- Armario de tablets ( aulas Abalar ):  

• O procedemento para o emprego das  tablets será exactamente o mesmo que para a aula de 

informática  

• A única diferenza é que non hai un horario preestablecido.   - Ordenadores de aula:  

• Todas as aulas de Infantil e de primaria dispoñen de  equipos informáticos para o seu uso  

• Corresponde ao profesorado organizar as quendas de uso e garantir a limpeza do rato e teclado 

despois do seu emprego.  

  

  

Id.  Medidas especificas para alumnado de NEE  

  

55.  Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas 

concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)  
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Neste apartado remitímonos ao que se estable no punto 24 (normas específicas para o alumnado con 

NEE) do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para o curso 2020.21) e concretamos da seguinte maneira:   

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

aula abertas o Empregarase máscaras tanto dentro como fora da aula. No caso de Audición e Linguaxe 

estamos a valorar o emprego de pantallas e/ou viseiras; sobre todo cando o alumnado non poida facer 

uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de seguridade   

- No caso de que o alumnado non teña autonomía  o  Organizaremos o acompañamento nas entradas, 

saídas, traslado polo centro e no recreo; así como a hixiene de mans nos momentos de entrada ao 

centro, cambio de aula, despois de ir a o baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de merendar e 

naqueles casos que sexa preciso, dando marxe ao desenvolvemento da súa autonomía   

o Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medio de 

prevención de risco   

o O centro axustará todos os carteis identificativos e de prevención da enfermidade ao sistema de 

comunicación empregado por este alumnado e poder favorecer así a súa comprensión   

o O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención   

o Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de 

prevención de risco ( en infantil )  

o Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

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

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

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

educativas especiais.   

*Ver Protocolo elaborado polo Departamento de Orientación (páxina centro) 

  

56.  Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente 

e coidador debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento 

continuo para a súa adaptación a cada circunstancia)  

Apartado que se elaborará (equipo COVID co departamento de Orientación) tomaremos as medidas 

oportunas e iremos facendo un seguimento da súa adaptación e iranse facendo as modificacións que 

se crean convenientes. Propoñemos:  

o Desinfectarase o material manipulativo empregado en cada sesión antes dun novo uso.  o 

Utilizaranse caixas grandes ou estanterías etiquetadas para gardar o material concreto para cada 

neno, sobre todo en EI, para evitar compartilo.   

o material será preferiblemente de plástico.   

o Plastificarase material tipo lotos, memory, secuencias…   

o Reducirase o material visible nas aulas para evitar o risco de tocalo  

  

  

  

Id.  Previsións específicas para o profesorado  
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57.  Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos 

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: serán presenciais. 

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

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

• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de mestres (sempre que 

participe un número inferior a 10 persoas), biblioteca, sala de audiovisuais ou as propias aulas sempre 

que se respecten as medidas de seguridade.  

• Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas dese nivel ou ciclo, 

coas medidas de seguridade reflectidas neste plan.   

  

Sala de mestres:   

• A sala de mestres ( primaria ) permite a estancia simultánea de 10 persoas, polo que nos 

recreos todo o profesorado que non estea de garda poderá estar nese espazo. Aínda así, prestarase 

especial atención á ventilación da sala. A sala de mestres de infantil terá un aforo limitadísimo polo 

mobiliario que hai dentro.  

• Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal.   

• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos 

equipos de traballo con xel hidroalcólico.   

• Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans e, 

ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os vasos desbotables.  

  

58.  Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a 

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

comunicación a distancia)  

Reunións dos órganos colexiados:   

1. Claustro: levaranse a cabo na biblioteca ou no Ximnasio nas condicións expostas no punto anterior. 

No caso de que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma 

ofertada pola Consellería   

2. Consello escolar: neste caso empregarase a sala de mestres ou na biblioteca que permite que os  

membros garden a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. Igual que no caso 

do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos  

  

  

Id.  Medidas de carácter formativo e pedagóxico  

  

59.  Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do 

profesorado e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en 

saúde, particularmente na prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das 

actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter 

transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)  
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  Ao longo  do curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte á 

COVID-19.   

  Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 

Educación e Sanidade.  

  

60.  Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información 

das medidas de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a 

Consellería de Sanidade e a de Educación, así mesmo, en colaboración co centro de saúde de 

referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección; 

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

  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 charlas formativas de interese  

  

61.  Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o 

profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de 

coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou 

Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior 

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

para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por 

profesor/a—)    

  Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas 

virtuais e abalar, como quedou demostrado ao longo do curso 19/20.   

  En calquera caso, os membros do equipo TICs e coordinador Abalar serán os responsables do 

traballo de mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de 

cursos e subida de información básica) 

  O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións 

de formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo TICs, polo que non supón ningún 

cambio.  

  

62.  Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter 

aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola 

Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que 

deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)  

- O Equipo directivo elaborará xunto aos coordinadores dos distintos niveis e o D.O. o Plan de 

Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para que a comunidade educativa poida 

organizar o mes de setembro. Este documento recollerá as datas das reunións coas familias e o 

horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para poder ter unha mellor 

organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos neste plan.  

- Levará recollido tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado de 4º de 

infantil.  
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63.  Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do 

centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado 

por calquera membro da comunidade educativa, será obxecto de difusión na páxina web do 

centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas)  

• Publicarase na páxina WEB do centro nos apartados:Información xeral e no apartado: COVID19  

• O enlace da información colgada na páxina web enviarase ás familias por medio de 

abalarmóbil,  

•  Tamén se enviará aos membros da ANPA para que o difundan entre as familias polos medios 

que empregan habitualmente  

  
  
  
  
Este Plan segue as directrices marcadas pola Consellería. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf. 

 Foi elaborado polo Equipo Covid. Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación 

epidemiolóxica e aberto a aportacións de toda a comunidade educativa.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf
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PLANOS DE CIRCULACIÓN EN TIPOLOXÍAS DE CENTROS  
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PLANOS SITUACIÓN RECREOS PRIMARIA  
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PLANOS TIPO DE COLOCACIÓN NAS AULAS  
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