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1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

27013703 CEIP de Quiroga 

 

Enderezo C.P. 

R/ Río Lor, S/N 27320 

Localidade Concello Provincia 

Quiroga Quiroga Lugo 

Teléfono Correo electrónico 

982828237 ceip.quiroga@edu.xunta.gal 

Páxina web 

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

982828237 (teléfono do 
centro desviado) 

Membro 1 Ana Mª Núñez García Cargo Coordinadora: Directora 

Tarefas asignadas 

•Coordinación Equipo Covid 
•Control de cumprimento deste Plan por parte da comunidade educativa 
•Notificar a Educación e a Sanidade os casos de COVID que aparezan 
•Recibir notificacións de familias e persoal de sospeita de COVID 

Membro 2 Francisco Javier Gómez Freire Cargo Secretario 

Tarefas asignadas 

•Compra de material de protección en colaboración coa secretaría do centro e 
previa autorización da directora 
•Levar o inventario do material de protección e unha contabilidade separada 
•Organizar a distribución do material, sinaléctica e cartelería 
•Levar un rexistro do material distribuído e a que persoas se lle facilitou 

Membro 3 Sara Rodríguez Chavert Cargo Xefa de estudos 

Tarefas asignadas 

•Colaborar coa coordinadora COVID na redacción dos documentos  
•Coordinar o desenvolvemento do Plan de Acollida 
•Substituir á coordinadora nas súas funcións no caso de ausencia desta. 
•Organizar que mestre/a acompañará ao alumno/a que teña que ser illado na aula 
de illamento 

Suplentes 

Serán suplentes do Equipo Covid en caso de baixa médica ou corentena as se-
guintes mestras por esta orde: 
Mª José Rodríguez Blanco, Ana Isabel Santiso Gómez, Uxía Cuba Veiga, Inés 
Arnáiz Villafranca, Lorena García Bermúdez 

 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de Quiroga Teléfono 982417500 (mañás) 982428227 (tarde). 

Contacto Dra. Eva Rodríguez Macía 

 

4. Espazo de illamento  

Aula de pequeno grupo da primeira planta (aula de apoio).  

Dotada con xel hidroalcohólico, panos desbotables, máscaras cubre bocas, papeleira de pedal e 

ventilación adecuada.  

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

4º de educación infantil 17 

5º de educación infantil 24 

6º de educación infantil 14 

1º de educación primaria 18 

2º de educación primaria 20 

3º de educación primaria 17 
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4º de educación primaria 14 

5º de educación primaria 20 

6º de educación primaria 18 

 

6. Cadro de persoal do centro educativo  

Persoal docente 17 

PAS 5 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia  

 

Etapa Educación infantil Nivel 4º Grupo A 

Aula 
Planta baixa, corredor  
esquerdo, 2ª aula esq. 

Nº de alumnado 
asignado 

17 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación infantil Nivel 5º Grupo A 

Aula 
Planta baixa, corredor  
esquerdo, 1ª aula esq. 

Nº de alumnado 
asignado 

24 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación infantil Nivel 6º Grupo A 

Aula 
Planta baixa, corredor  
esquerdo, 1ª aula der. 

Nº de alumnado 
asignado 

14 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa Educación primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula 
1ª Planta, corredor esq. 
3ª aula dereita 

Nº de alumnado 
asignado 

18 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula 
1ª Planta, corredor esq. 
3ª aula esquerda 

Nº de alumnado 
asignado 

20 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación primaria Nivel 3º Grupo A 

Aula 
1ª Planta, corredor esq. 
2ª aula dereita 

Nº de alumnado 
asignado 

17 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula 
1ª Planta, corredor esq. 
2ª aula esquerda 

Nº de alumnado 
asignado 

14 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula 
1ª Planta, corredor esq. 
1ª aula esquerda 

Nº de alumnado 
asignado 

20 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa Educación primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula 
1ª Planta, corredor esq. 
1ª aula dereita 

Nº de alumnado 
asignado 

18 Nº de profesorado asignado 7 
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8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia  

O centro informará todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención da 

transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar e as instrucións 

para o correcto manexo das mesmas, destacando: 

• O correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de gardala nos mo-

mentos da comida, así como dos protocolos de substitución e lavado. 

• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

• De forma xeral manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interac-

cións entre as persoas do centro educativo. 

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

nos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no seu 

defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón 

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

tes) da realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento, 

prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educa-

tivo. No caso do alumnado verificarase a realización unha vez sentados na aula.. 

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

• Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución alcohólica. 

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

tismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no comedor, ca-

da vez que van o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a 

existencia de xabón e papel para secar as mans. 

• Instalación de portapanos desbotables nos aseos ou espazos comúns. 

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene respiratoria: 

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

ra con pedal e tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado. 

• Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias 

(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como 

antes e despois de comer ou usar os aseos. 

• Manter a distancia física recomendada no alumnado. Será necesario a utilización de  máscara 

de protección. Informarase do uso correcto da mesma e do xeito de poñela e sacala. 

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

na) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, o novo usuario 

realizará unha correcta hixiene de mans. As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcio-

namento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamen-

te usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 

• En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con 
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carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de 

limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en 

todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo. 

• O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mante-

mento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurí-

dico. 

• 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 educa-

tivo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha 

segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, 

como por exemplo no comedor. No alumnado de educación infantil recoméndase o uso de 

máscara. 

• A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten 

algún tipo de enfermidade ou dificultade súa situación de discapacidade ou dependencia, non 

dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta 

que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser 

acreditada polo pediatra ou facultativo do obrigado. A imposibilidade do uso da máscara 

deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

• Teñen consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimen-

to polo alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incum-

primento das instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se res-

pecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa. 

• Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do alumnado de 

diferentes grupos de convivencia o clases, así como as que exixan unha especial proximida-

de. 

• Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse 

sen asistencia de público. 

• Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso 

de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención (usos obrigatorio de 

máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita manter a distancia de 

seguridade de 1,5 metros entre persoas. 

• Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros incluírase 

a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de la-

vado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso. Na carte-

lería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras. 

Aulas de primaria 

• Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como mobles ou andeis, o alumnado 

gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos compañeiros. 
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• Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. Recoméndase 

que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno teña entre o seu material un xiz 

ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común antes de cada uso. 

• Resulta recomendable que cada alumno teña o seu material gardado en contedores propios 

como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. 

• Non se utilizarán os percheiros, para evitar aglomeracións en torno a eles. O alumnado colgará 

as súas chaquetas no respaldo da súa cadeira. 

• No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns minutos á de-

sinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos desbo-

tables e solución desinfectante). 

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

permitir que lave as mans se non o fixo previamente. 

• Evitarase o desprazamento do alumnado na aula aínda que si se permitirá levantarse para rea-

lizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto esco-

lar. 

• Non se levantarán para afiar os lapis na papeleira. Terán que traer un afilalapis con contedor. 

• Deberán traer panos de papel de casa. Tamén será conveniente que traian un pequeno bote de 

xel hidroalcohólico na mochila e evitar levantarse se necesitan desinfectar as mans. 

• 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 estanqueidade do grupo de convivencia estable en 

todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo 

• Desde 3º a 6º de primaria, os pupitres son individuais e estarán todos orientados nun mesmo 

sentido, A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, para a 

aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras 

• Non haberá biblioteca de aula. Os alumnos na hora de ler, se non hai lectura colectiva lerán o 

libro que semanalmente recollen na biblioteca en préstamo. 

• Á hora de saír non se formarán filas dentro da clase. Cada alumno/a quedará de pe ao lado da 

súa cadeira e irán saíndo dende ese lugar, gardando a distancia de seguridade. 

• En todas as aulas, na zona máis próxima a porta da mesma, colocarase un dispensador de xel 

hidroalcohólico. 

 

 Aulas de infantil 

• Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula traballa-

rase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os 

mesmos), que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para me-

llorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 me-

tros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para 
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o profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso 

obrigatorio. 

• 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 presenta-

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

temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso 

nos dispensadores no deben de ser accesibles sen supervisión. Nesta etapa o centro facilitará 

xel hidroalcohólico especial que non resulta tóxico. 

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

garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo como dos materiais. Estes ma-

teriais non serán de moitas pezas e de fácil desinfección. Gardaranse xoguetes ou obxectos 

que non sexan estritamente necesarios e os que non se podan desinfectar, como libros ou 

puzzles de cartón. Tamén se retirarán da vista do alumnado aqueles xoguetes que inviten a le-

vantarse da cadeira e xuntarse en torno a eles, como por exemplo as cociñas ou os materiais 

de xogo simbólico. 

• A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados. No caso de ser posible no 

patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. 

• Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto. Sairán nunha quenda en 

espazos diferenciados. Os elementos de xogo como tobogáns non se empregarán, así como 

tampouco areeiros en grupo xa que provoca a xuntanza entre o alumnado.  

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

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

• Non se mesturarán alumnos/as de distintos grupos estables de convivencia. Os recreos faranse 

en espazos separados definidos nos anexos deste documento. 

 

9. Canle de comunicación  

• O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de 

síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infec-

ción por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no 

Anexo III, que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

• Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID 19 no persoal non docente e profesorado, 

non acudirán ao centro educativo e chamarán por teléfono ao seu centro de saúde de referencia e 

tamén á coordinadora do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo do-

miciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mu-

tua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test 

diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran. 

• No caso do alumnado se se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumno/a non acudirá 

ao centro e el ou a súa familia  contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 
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alumno/a e chamará por teléfono á coordinadora do Equipo COVID do centro. Para a xustificación 

da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos pais ou 

titores legais. 

• Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun alumno/a, durante a 

estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia 

que deberá presentarse no centro á maior  brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta te-

lefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o pe-

diatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solici-

tude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saú-

de que teña asignado o centro educativo. 

• Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número máxi-

mo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das anteriores medidas 

consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acre-

ditación 

 

10. Rexistro de ausencias  

• O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de 

síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha in-

fección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se des-

cribe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comu-

nicarse aos centros educativos, senón que deberase adoptar polo persoal dos centros educativos 

as medidas oportunas en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausen-

cia. 

• Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán 

unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles 

cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si 

comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I 

que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos 

un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á 

clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 

• No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patolo-

xías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios que rexerán asis-

tencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende médico ou 

pediatra. 

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

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

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

con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
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• No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao cen-

tro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 

alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para a xustificación da ausen-

cia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou 

titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos 

efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 

• O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da información, aos 

pais, nais e outras figuras parentais, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non 

pode acceder ao centro educativo. Os centros educativos poden establecer mecanismos para a 

identificación de síntomas nos alumnos á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable 

dos proxenitores ao inicio do curso escolar. Porén a medición de temperatura ou a avaliación 

doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria an-

tes de acudir pola maña ao centro escolar. 

• O procedemento de rexistro das faltas será o mesmo que se utiliza normalmente todos os cursos: 

a aplicación XADE no caso de ausencia de profesorado, alumnado e PAS e libro de rexistro de 

faltas do profesorado na xefatura de estudos. 

• Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número má-

ximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das anteriores me-

didas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a 

súa acreditación. 

 

11. Comunicación de incidencias  

• Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica para a comuni-

cación dos posibles casos detectados e para o subministro de información EDU COVID. A canle 

que se implante será utilizada polo centro educativo para notificar os casos ou para a identificación 

dos contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A información será acce-

sible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria. 

• Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun alumno/a, durante a 

estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia 

que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta te-

lefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude du-

nha proba diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso indivi-

dual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona 

o seu traslado. 

• No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro educativo tanto 

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

na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do 

uso da canle informática sinalada anteriormente). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade 
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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. 

• Na consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional existirá un Equipo de Coordi-

nación Operativa COVID que se constituirá como elemento básico de coordinación e comunicación 

coa Consellería de Sanidade. O equipo estará conformado pola persoa titular da Secretaría Xeral 

Técnica, da Vicesecretaría, da Subdirección de Inspección, Avaliación e Calidade do sistema edu-

cativo, da Subdirección Xeral de Recursos Humanos, os catro xefes territoriais da Consellería e os 

Inspectores Xefes en cada provincia. Se no centro xurde un abrocho comunicarase as incidencias 

a este órgano. 

• No exercicio da súa condición de coordinadora do equipo COVID, a persoa titular da dirección é a 

encargada de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da 

Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade ou do Sergas. 

Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 

• O equipo COVID-19 do centro disporá dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro 

(a información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou en contacto co 

alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios números de teléfono de 

contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades sanitarias. 

 

 

Id. Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres  
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

• Todas as aulas de infantil e primaria permiten crear grupos estables de convivencia.  

• Non se utilizarán as aulas do corredor dereito da primeira planta (aulas de especialistas), agás o 

departamento de orientación e a aula de informática a partir de 3º para instruír ao alumnado na 

utilización da aula virtual.  

• Os especialistas desprazaranse ás aulas de infantil e primaria onde están establecidos os grupos 

estables de convivencia.  

• As áreas de relixión católica e valores sociais e cívicos impartiranse na mesma aula evitando o 

desprazamento do alumnado polo corredor e o ter que desinfectar continuamente a aula de relixión 

católica. As dúas mestras de ambas áreas atenderán ao seu respectivo alumnado dentro da mesma 

aula. 

 

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

avaliación 

• Como norma xeral as especialistas de PT e Al farán o seu traballo na aula ordinaria, agás no caso 

da AL para traballar problemas específicos da linguaxe (dislalias, disfemias ...). Por ser a mesma 

persoa a mestra de AL e a orientadora, o espazo que se utilizará será o departamento de orienta-

ción.  

• No caso da mestra de AL pode ser necesario que nalgunha actividades utilice una pantalla transpa-

rente en lugar de máscara para que o alumno/a poda observar os movementos da súa boca. Tamén 

utilizará luvas se o considera necesario 

• A orientadora utilizará o espazo do departamento de orientación para poder realizar avaliacións 

psicopedagóxicas, utilizando todos os medios de protección: xel hidroalcohólico, máscara e distan-

cia de seguridade. 

• Como cuestionario de avaliación o centro utilizará o que figura no protocolo de adaptación ao con-

texto COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021.  

(ANEXO) 

 

15. Titorías coas familias  

• Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a 

comunicación por teléfono ou videochamada. So hai dous teléfonos no centro, polo que é moi difícil 

que as conversas de titoría podan darse no mesmo horario, o profesorado pode decidir libremente 

agardar ou utilizar o seu propio teléfono. O teléfono do centro será convenientemente desinfectado 

despois do seu uso polo profesorado. 

• Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a aplicación ABALAR móbil, a 

páxina web do centro, axenda do alumno/a, correo electrónico e teléfono. 

• En casos excepcionais, realizarase titoría presencial adoptando todos os medios de protección: 

distancia de seguridade, máscaras faciais, xel hidroalcohólico… 
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• Non se realizaran as reunións globais coas familias preceptivas de principio de curso de xeito 

presencial, deberase facer de forma telemática ou mandar a información por correo electrónico. 

 

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

• Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral a aplicación ABALAR Móbil, a páxina web, as 

redes sociais do CEIP, o correo electrónico e o teléfono;  e, de ser imprescindible,  comunicación 

presencial no centro adoptando todos os medios de protección: distancia de seguridade, máscaras 

faciais, xel hidroalcohólico … 

 

17. Uso da máscara no centro 

• O uso da máscara por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas que accedan ao 

centro educativo é a medida básica de protección individual e colectiva. 

• No caso de alumnado de educación primaria será obrigatorio o uso de máscara, e recomén-

dase o seu uso para o alumnado de educación infantil, sempre que exista boa tolerancia. 

• O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as per-

soas que voluntariamente as usen. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

• Este Plan será publicado na páxina web do centro para ser visible por todos os membros da 

comunidade educativa, tamén nas redes sociais do colexio.  

• Enviarase información as familias da existencia do mesmo e da forma de acceder a el mediante a 

aplicación Abalar Móbil e mediante mensaxes sms (mensario). 

 

Id. Medidas de limpeza 

 

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

• Da limpeza do centro encárgase a persoa contratada polo concello de Quiroga. 

• A limpeza xeral do centro realizarase polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espa-

zos que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de 

polo menos 2 veces ao día. 

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

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

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

aseos. 

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

tales como sala de mestres/as, aseos...  

• No caso da cociña limparase todo o enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado 
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pero teña podido estar en contacto coas mans dos estudantes. A limpeza e desinfección da zo-

na de comedor e cociña corresponde ao persoal de cociña. 

• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

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

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

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

con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre to-

do naqueles utilizados por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a limpe-

za dos elementos utilizados.  

• A fotocopiadora será utilizada polo menos número de persoas posible, xeralmente pola conser-

xe, agás algunha excepción por ausencia desta. Neste caso, a persoa que a utilice botará nas 

mans xel hidroalcohólico antes e despois do seu uso, evitando limpala con produtos desinfec-

tantes que puidesen danala. 

• Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa e pe-

dal) de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto 

accidental. 

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

menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que 

sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias. 

•  En cada clase haberá un rexistro do horario de ventilación. En todo caso, cando as condicio-

nes meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo po-

sible. 

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

do aire interior. 

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

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

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

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza  

As 6 horas da persoa de limpeza distribuiranse do seguinte xeito: de 12:00 h a 13:00 h e de 15:00 a 

20:00. A limpeza xeral do centro farase a partir das 16:30h, unha vez que rematen as clases, ata as 

20:00 h . As limpezas dos aseos, unha vez no horario de mañá e unha no de tarde. O tempo que non 

estea ocupada nestas tarefas fará tarefas de limpeza e desinfección de superficies de uso frecuente e 

das zonas descritas no apartado anterior. 

 

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

A persoa encargada da limpeza do centro utilizará máscara e luvas.  
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Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos desinfec-

tantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes 

produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

O resto do persoal do centro utilizara os pulverizadores con solucións desinfectantes que hai en todas 

as aulas e demais espazos do centro. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

FICHA DE CONTROL DE LIMPEZA DE ASEOS 

IDENTIFICACIÓN DO ASEO: _______________________________________ 

DATA HORA 

  

  

  

  
 

 

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

FICHA DE CONTROL DE VENTILACIÓN DA AULA 

AULA:  

DATA HORA RESPONSABLE 

   

   

   

   

   

   
 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

• Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans serán refuga-

dos en papeleiras ou contedores con bolsa, protexidos con tapa e accionados por pedal. 

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

bolsa dentro da papeleira accionada con pedal e despois no contedor verde de residuos de orixe 

orgánica. 

• No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no 

centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos 
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usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, 

con peche, para o seu depósito no contedor. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se 

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

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

 

Id. Material de protección 

 

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

O centro mercou o seguinte material: 

• 100 máscaras. 

• 29 pulverizadores de desinfectante. 

• 50 litros de xel hidroalcohólico. 

• 50 dispensadores de xel hidroalcohólico non tóxico aínda que o leven a boca para educación 

infantil. 

• 8 dispensadores de toallas de papel nos servizos. 

• 20 papeleiras con tapa e pedal. 

• 1 mampara de metacrilato 

• 1 termómetro de infrarroxos 

• 100 caixas de panos de papel. 

• Sinaléctica 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

• Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o aprovi-

sionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial 

xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfec-

ción, luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras 

de protección. 

• A decisión sobre o material necesario corresponde ao Equipo COVID e as compras faranse a través 

da secretaría do centro coa autorización da directora. 

• O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e contabilización dos 

custos deste material sexan individualizables respecto das restantes subministracións do centro, 

co obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene 

ante o COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo. 

 

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

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a distri-

bución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos 
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producidos. 

 

Id. Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas  

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

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

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

soa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas 

en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

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

volver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo levarase a un espazo separa-

do 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 alumna-

do. 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 que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por másca-

ra cirúrxica, 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 positivo, o equipo Covid do centro 

escolar comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

• 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 dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como dos que sexan 

contacto mais próximos que estean vencellados ao centro educativo. A aplicación xerará unha 

alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evoluti-

va das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da auto-

ridade sanitaria incorporarase a mesma información. 

• 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 dunha proba diagnóstica. 

• 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 a corentena dun 

grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, 

dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na 

”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co 
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“Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en rela-

ción con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” 

publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos se-

guintes supostos: 

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que 

compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso 

confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán de-

terminados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momen-

to. 

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

co confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en coren-

tena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a 

ensinanza presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que 

non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presen-

cial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non 

superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por 

COVID-19. 

- En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e 

niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 

corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un 

nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade 

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

Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia 

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

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

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

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

cacións das autoridades sanitarias. 

• Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou 

centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo 

de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará 

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

 

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

• A persoa titular da dirección é a encargada de manter a comunicación dende o centro educa-

tivo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sa-
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nidade ou do Sergas. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas 

familias e alumnado. 

• O equipo COVID-19 de cada centro educativo deberá estar en disposición de dispoñer no me-

nor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro. 

• Corresponde ao equipo COVID elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19 no cur-

so 2020/2021” no que se determinen ás concrecións das medidas para o centro educativo in-

dividualizado. O documento debe de ser aprobado pola dirección do centro educativo e do 

seu contido será informado o consello escolar. 

• O centro elaborará, e aprobará pola dirección, un “Plan de Continxencia” no que se establece-

rán a medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o 

ensino a distancia e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial. 

• Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada “EduCo-

vid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos posibles 

casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a au-

toridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da exis-

tencia de casos positivos confirmados no centro. 

• A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de 

datos os fluxos de información. 

 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes  

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

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

rren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser consi-

derado persoal sensible (anexo III do protocolo da Consellería). 

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

fas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección 

existentes (anexo IV do protocolo). 

• A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peti-

cións de valoración da sensibilidade do traballador e do posto, xunto cos informes emitidos, á Ins-

pección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación de Lugo. 

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

nico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente para 

resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible. 

• Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de 
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traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe. 

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

carácter complementario ao Servizo de Prevención  de Riscos laborais da Consellería de Educa-

ción, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado. 

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

nin do facultativo e realizarase a través da análise da documentación que aquel lle achegue. 

• Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo servizo sani-

tario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso contrario, entenderase que desiste da súa peti-

ción. 

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

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

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

cialmente ao centro. 

• A Inspección médica será que dictamine se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida 

elevar o risco na saúde da persoa traballadora e, de ser así, realizará un informe de adaptación de 

posto no que se lle indiquen ao responsable da dirección do centro as medidas de prevención, 

adaptación e protección que se deban adoptar. Estas medidas poderán consistir na adaptación do 

posto de traballo, dotación dunha protección adecuada que evite o contacto ou de recolocación a 

outras funcións exentas de risco. 

• Se esta adaptación do posto de traballo non fose posible tramitarase a incapacidade laboral (baixa 

médica) 

• Neste caso a solicitude de persoal substituto realizarase como se ven facendo habitualmente. 

 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas  

ENTRADA: 

• As dúas cancelas do recinto escolar abriranse ás 9:50 h para o alumnado transportado de infantil e 

primaria e para o alumnado de primaria non transportado.   

• En cada unha das entradas estará un mestre/a de garda de transporte escolar.  

• O alumnado de primaria entrará pola cancela grande e o alumnado de educación infantil pola 

cancela pequena.  

• As acompañantes do transporte escolar deixarán ao alumnado de primaria na cancela grande e 

acompañarán ao alumnado transportado de infantil ate a cancela pequena.  

• Os pais/nais que acompañan ao alumnado de primaria non poderán acceder ao recinto escolar.  

• Os mestres/as de garda de transporte darán indicacións ao alumnado para entrar ao recinto 

gardando a distancia de seguridade.  
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• Non se formarán filas no patio, os/as alumnos/as dirixiranse as súas aulas, onde os estarán 

esperando os mestres/as que teñan clase a primeira hora. No caso de tratarse dun mestre/a de 

garda de transporte esperará na clase outro mestre/a designado pola dirección.  

• Un membro do equipo COVID na entrada do colexio ordenará a entrada do alumnado.  

• As portas das clases permanecerán abertas ata as 10:00 h. 

• O alumnado de educación infantil non transportado entrará ás 10:10 h. Chegarán acompañados 

dunha soa persoa adulta que poderá acompañalos ate a porta do colexio, onde serán dirixidos cara 

a súa aula polo mestre/a de garda e na súa ausencia pola directora ou a xefa de estudos e 

acompañados/as de ser necesario, pola conserxe. As persoas adultas que acompañen ao alumnado 

gardarán distancia de seguridade con respecto as demais persoas ao atravesar o patio e na porta 

de entrada e deberán usar máscara. Non poderán acceder ao recinto escolar antes das 10:10 h. 

Unha vez dentro do patio non poderán entrar no interior do colexio. 

• O alumnado de educación infantil con irmáns en primaria poderán entrar no mesmo horario que 

estes, pero por distinta cancela e dirixiranse as súas clases. As familias non poderán acompañalos 

dentro do recinto escolar. 

• O alumnado de infantil en período de adaptación entrará a partir das 10:30 h. Durante este período 

as entradas e saídas deste grupo non coincidirán coas entradas e saídas do resto do alumnado. 

SAÍDAS: 

• A cancela principal do recinto abrirase ás 16:30 h, a pequena ás 16:20 h para adiantar a saída do 

alumnado de educación infantil.  

• Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións no patio ou que xogue no 

mesmo, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 

• O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o material está 

recollido e desinfectado polo alumnado. 

• O alumnado sairá por orde, gardando a distancia de seguridade, acompañado polo mestre/a que 

estea na clase na última hora ate as cancelas, saíndo o alumnado de educación infantil pola cancela 

pequena e o de primaria pola grande. As familias non poderán acceder ao recinto escolar. A saída 

farase por orde, primeiro infantil e despois os cursos de primaria. Ordenadamente de 1º a 6º. 

 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro  

• O alumnado de educación infantil entrará e sairá pola cancela pequena e o alumnado de primaria 

pola cancela grande. O alumnado de 1º e 2º de primaria utilizaran as escaleiras secundarias para 

baixar; para subir todo o alumnado de primaria utilizará a escaleira principal. 

• Nos corredores están establecidos sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do 

corredor de tal xeito que indican a circulación pola dereita de forma individual respectando a 

distancia de seguridade. Estes sentidos de marcha están sinalizados nas paredes e no chan. 

• Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará pola orde 

dos movementos e fluxos do alumnado. 
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• O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de mobilidade que 

deberán usar máscara.  

• Salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa 

requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo.  

• As horas de atención as familias por parte da dirección e secretaría non poden coincidir cos horarios 

de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. A directora atenderá as familias de 

luns a xoves de 10:15 h a 10:45 h telefonicamente e de 10:30 h a 10:45 h de forma presencial, 

previa cita. O horario de secretaría coincide coa terceira hora lectiva (ao finalizar o recreo) serán 

atendidos previa cita. 

• O recinto permanecerá pechado polo que as persoas que desexen acceder ao centro deberán 

chamar por teléfono (982828238). 

• Na entrada do centro disporase xel hidroalcohólico que permita unha adecuada hixiene tanto do 

persoal como os usuarios dos espazos públicos. 

• Deben establecerse distancias mínimas de seguridade, de polo menos 1.5  metros,  tanto  nos  ac-

cesos  como  nos  espazos  de  atención ao público, para evitar a acumulación de persoas nas zo-

nas de acceso, espera e atención ao público. 

• Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecérase unha distancia mínima 

de 1.5 metros entre o usuario e o persoal, agás que se habiliten elementos de protección colectiva  

no posto no que se realiza a atención ao público (mamparas, mobiliario con altura suficiente para 

que sirva de barreira física, etc.). 

• Planos de circulación no centro en ANEXOS 

 

33. Cartelería e sinaléctica  

• O centro dispón de cartelería informativa nas entradas corredores escaleiras e zonas de recreo que 

advirte sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hi-

xiene social e individual. 

• Nas aulas e aseos hai información sobre hixiene  individual. 

• A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica, impresa polo 

centro en tamaño A3 ou superior. 

• A sinaléctica que non sexa enviada pola administración será comprada polo centro. 

• Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais, 

ou outro material nas paredes de corredores e aulas. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

• O alumnado transportado accederá ao recinto escolar a partir das 9:50, as acompañantes deixarán 

ao alumnado de primaria na cancela principal, onde serán recibidos por un mestre/as de garda de 

transporte. A continuación as coidadoras do transporte acompañarán ao alumnado de infantil ata a 

cancela pequena onde serán recibidos polo outro/a mestre/a de garda.  
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• Na saída o alumnado transportado de educación infantil será recollido polas acompañantes do 

transporte escolar a partir das 16:20 na cancela pequena, onde chegarán acompañados polo 

mestre/a que teña clase na última hora. A continuación recollerán ao alumnado de primaria na 

cancela principal. 

 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia   

• Nas entradas ao centro o alumnado de primaria non transportado e o alumnado transportado de 

infantil e primaria serán recibidos polos 2 mestres/as de garda de transporte que estarán situados na 

cancela grande e na pequena respectivamente.  

• No vestíbulo do colexio estará 1 membro do equipo COVID para dirixir ao alumnado cara as súas 

aulas. Os mestres/as esperarán ao alumnado nas aulas onde teñan clase a primeira hora. O 

alumnado irá entrando á súa aula segundo vaia chegando ao centro. 

• Na saída cada mestre acompañará ás cancelas ao grupo ao que estea dando clase a última hora. 

• Nas dúas quendas do recreo cada titor/a vixiará aos seus alumnos/as, de xeito que haberá na 

primeira quenda (Infantil e 1º e 2º de EP) cinco titoras en cada quenda máis outro mestre/a 

encargado da entrada e controlando que se cumpra o acceso aos aseos nun terzo da súa 

capacidade e outros dous mestres/as (necesariamente mestres/as deses grupos) como reforzo no 

patio e substituto no caso de que algún titor/a precise ser substituído. Na segunda quenda (3º, 4º, 5º 

e 6º) estarán de garda de recreo as catro titoras, outro mestre/a que controlará o acceso aos aseos 

e outro mestre/a (necesariamente estre/a deses grupos) estará como reforzo no patio e/ou 

substituto no caso de ser necesario. 

• Durante o horario lectivo o mestre/a de garda na biblioteca controlará o acceso aos aseos das aulas 

de primaria, posto que dende a biblioteca obsérvase perfectamente todo o corredor e a entrada aos 

aseos. 

• Nas aulas de 5º e 6º de EI os/as mestres/as controlarán mediante unha sinal posta na porta da aula, 

por fóra, (semáforo) que hai acceso libre ao aseo antes de deixar saír ao alumno/a.  

• Cando un alumno/a saia da aula para ir ao aseo a porta será aberta polo mestre/a e permanecerá 

aberta ate que o alumno regrese e será de novo o mestre/a quen peche. No aseo o alumno lavará 

as mans con auga e xabón antes de volver a aula. Ao regresar o alumno/a utilizará o xel 

hidroalcohólico, xa que non se deixará nos aseos polo perigo que supón que un neno/a o inxira. 

• Cando un alumno/a de primaria precise ir ao servicio o mestre/a asomarase ao corredor e mirará se 

hai algunha porta aberta nas aulas de primaria o cal indicará que hai algún alumno/a no aseo, 

esperarase a que ese alumno/a regrese e a porta da aula estea pechada para autorizar ao alumno a 

ir ao baño.  

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 
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36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  

Non hai no colexio estes servizos 

 

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

As actividades extraescolares do CEIP son organizadas pola ANPA, este curso queda aprazada a súa 

realización ata que finalice a pandemia e a situación se normalice, posto que sería imposible respectar 

os grupos estables de convivencia ao ser as actividades interniveis. 

 

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

• As xuntanzas da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo 

caso as reunións que supoñan un número elevado de persoas.  

• O consello escolar pode reunirse de xeito presencial no comedor do centro, onde hai moito espazo 

e pódese garantir a distancia de seguridade. Se os membros do consello escolar así o prefiren po-

den realizarse as reunións de xeito telemático. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

• Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a 

comunicación por teléfono ou videochamada. So hai dous teléfonos no centro, polo que é moi difícil 

que as conversas de titoría podan darse no mesmo horario, o profesorado pode decidir libremente 

agardar ou utilizar o seu propio teléfono. 

• En casos excepcionais, realizarase titoría presencial adoptando todos os medios de protección: 

distancia de seguridade, máscaras faciais, xel hidroalcohólico… 

• Non se realizaran as reunións globais coas familias preceptivas de principio de curso de xeito 

presencial, deberase facer de forma telemática ou mandar a información por correo electrónico. 

• Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a aplicación ABALAR móbil, a 

páxina web do centro, axenda do alumno/a, correo electrónico e teléfono. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso de ter 

que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos. 

 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas  

• Poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. Os/As acompañantes da 

empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado velarán por que todos os 

ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe 
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o seu asento en todo momento. Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar 

para unha realizar unha mellor trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epide-

miolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

• O alumnado transportado terá prioridade para entrada nas aulas con carácter xeral. Como a pa-

rada dos autobuses está na vía pública faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos. 

A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada. 

• Á chegada do transporte ao centro as acompañantes do transporte escolar deixarán ao alumnado 

de primaria na cancela grande, onde serán recibidos polo mestre/a de garda de transporte e 

acompañarán ao alumnado transportado de infantil ate a cancela pequena, onde estará o outro 

mestre/a de garda de transporte.  

• Na saída os acompañantes recollerán na cancela pequena ao alumnado transportado  de educación 

infantil a partir das 16:20 e a continuación ao alumnado de primaria na cancela grande, dirixiranse 

ao autobús formando ringleiras  e coa debida distancia de seguridade. 

 

Id. Medidas de uso do comedor 

 

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

• O uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado se-

parado por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. 

O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no ensino 

infantil e no de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando os 

grupos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alum-

nado e garantirase a estanqueidade. 

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

manteña a continuidade do grupo de pertenza, sen prexuízo do establecido para os grupos co-

laborativos. Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos nenos, co obxectivo 

de facilitar a localización dos contactos en caso de brotes. 

Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada No caso de existir varios pra-

tos secuenciais recomendase o uso de máscara no período entre ambos. 

• No comedor escolar funcionarán dúas quendas, na primeira (de 13:15 h a 14:15 h) comerán o 

alumnado de educación infantil e o de 1º e 2º de primaria. Na segunda quenda  (de 14:15 h a 

15:00 h) comerán 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. 

• De 13:30 h a 14:15 h os cursos da segunda quenda estarán no patio vixiados por dous 

colaboradores do comedor, distribuídos en catro zonas (precisaríase 1 máis). Estes alumnos/as 

comerán de 14:15 h a 15:00 h e dende o comedor subirán directamente as clases pola 

escaleira secundaria, cando toque o timbre, acompañados polo mestre/a que teña clase con 

eles a cuarta hora. 
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• O alumnado de educación infantil e 1º e 2º de EP comerán de 13:15 h a 14:15 h e sairán ao 

recreo a continuación acompañados por 4 colaboradores do comedor escolar. Este alumnado 

sairá pola porta principal. O alumnado que estaba no patio (3º,4º,5º e 6º de EP) subiran cinco 

minutos antes ao corredor do piso de arriba para non cruzarse cos alumnos/as que saen do 

comedor, unha vez que estes estean no patio baixarán dende o primeiro andar pola escaleira 

secundaria. Os colaboradores do comedor vixiaran que se cumpra a distancia de seguridade 

nos desprazamentos polos corredores 

• Os venres o alumnado de Infantil, 1º e 2º de EP, comerán de 13:45 a 14:45, tendo recreo a 

continuación. O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP comerán de 14:45 h a 15:30 h.  

• Para saír irán as cancelas acompañados dos colaboradores do comedor escolar, primeiro os 

grupos de infantil e a continuación primaria ordenados. Educación infantil pola cancela pequena 

e primaria pola grande. Os pais/nais e acompañantes do transporte escolar esperaran fóra do 

recinto escolar. 

• As zonas do recreo do comedor son as mesmas que as do recreo da mañá e que figuran 

noutro apartado deste documento. 

 

43. Persoal colaborador  

Na primeira quenda necesítase mais persoal colaborador pois é un grupo máis numeroso e en infantil a 

ratio por colaborador é menor que en primaria. Habendo dúas quendas o persoal colaborador é insufi-

ciente. Sobre todo tendo en conta que os grupos estables de convivencia non poden mesturarse. Ne-

cesitaríamos 5 colaboradores para a primeira quenda e 3 para a segunda. 

Actualmente temos 6, o que resulta absolutamente insuficiente. Se solo contamos con estes 6, catro 

encargaranse da 1º quenda (tres cursos de infantil e 1º e 2º de primaria) e dous da segunda (3º, 4º, 5º 

e 6º de EP) 

 

44. Persoal de cociña  

O persoal de cociña está composto por un cociñeiro e unha auxiliar de cociña. Este persoal encargara-

se de dar de comer ao alumnado e colaboradores das dúas quendas, así como da limpeza e desinfec-

ción de cociña e comedor. 

 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

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

O ximnasio utilizarase exclusivamente para as clases de educación física de primaria e de psicomotrici-

dade de infantil, sempre que o tempo impida dar estas clases ao aire libre. Preferentemente estas cla-

ses impartiranse no patio do colexio. 

A área de música impartirase na aula do grupo estable de convivencia, nos casos de utilización de 
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instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) ou nos exercicios de canto a distancia inter-

persoal elevarase a 3 metros, neste caso so podería se ao aire libre, posto que non hai espazo sufi-

ciente na clase. 

 

46. Educación física  

Na clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible. Non se usarán ma-

teriais que teñan que ser usados por varios alumnos.  

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 mi-

nimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpe-

za e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente 

do uso da mascara nos ximnasios pechados con ventilación reducida. 

As clases de educación física impartiranse preferentemente e sempre que o tempo o permita, ao aire 

libre. Non se poderán utilizar instalacións fóra do recinto escolar. 

Na clase de educación física utilizaranse os aseos do vestíbulo que non son utilizados por ningún outro 

grupo nesas horas. 

 

47. Cambio de aula  

• O alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais (departamento de orientación, 

aula de informática, biblioteca, educación física). 

• O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 

• No caso de ter que saír da aula o alumnado gardará a distancia de seguridade e seguirá as frechas 

que regulan o fluxo. 

 

48. Biblioteca  

• A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Sempre terán que cumprirse as condiciones 

de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. 

• A biblioteca será usada para préstamo segundo un horario previamente establecido pola responsa-

ble.  Os alumnos sairán das súas clases cara a biblioteca en grupos de como máximo catro persoas 

e gardando a distancia de seguridade. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da es-

tancia na sala. 

• O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser utili-

zados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 

• Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

• O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá 

permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas antes de volver aos andeis. Evi-

tarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres 

dure a situación excepcional. 
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• Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias. 

 

49. Aseos  

• O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O 

alumnado deberá lavar as mans con auga e xabón á saída do mesmo. Por se acaso non cumpre 

con esta medida hixienizará as mans ao entrar na clase. 

• Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo 

dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

• O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente pode-

rá usar o aseo a carón da xefatura de estudos. 

• No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alum-

nado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas 

 

 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos  

Estableceranse dúas quendas de recreo. Os horarios serán os mesmos de luns a xoves e diferentes os 

venres por ser distinto o horario xeral do centro. 

De luns a xoves: 

• A primeira quenda será de 11:40 a 12:05 e sairán os tres cursos de educación infantil e 1º e 2º de 

primaria. O patio estará dividido en cinco zonas: patio cuberto dividido en dúas zonas, media pista 

polideportiva, a outra media pista e o espazo paralelo as aulas de educación infantil. Este recreo se-

rá vixiado por cinco mestres/as, un deles encargado da ocupación dos aseos. 

• A segunda quenda será de 12:15 a 12: 40 e sairán os cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria. O patio 

estará dividido en catro zonas: as dúas da pista e as dúas do patio cuberto. Esta quenda estará for-

mada por tres mestres/as, un deles encargado dos aseos. 

• A directora, coordinadora do equipo COVID, controlará que se cumpra co establecido no protocolo. 

• Para que sexa posible ter estas dúas quendas de recreo e que sexan compatibles coas franxas 

horarias de clase, o alumnado de infantil e 1º e 2º de primaria terán a hora de ler ao entrar do recreo 

de 12:05 h a 12:30 h. O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria terán a hora de ler de 11:45h a 

12:15 h.  A hora de ler será atendida polos titores/as. 

• Entre unha quenda de recreo e a outra haberá 10 minutos. O regreso dos grupos as aulas unha vez 

remate o recreo farase ordenadamente empezando sempre polos grupos de alumnos máis peque-

nos e gardando a distancia de seguridade.  Entrarase directamente dende a zona na que estea o 

grupo sen facer filas no patio cuberto. 

• Nos recreos será necesario o uso da máscara, agás en educación infantil. 
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• Queda prohibido o uso de elementos comúns de xogo e a utilización de obxectos e xoguetes que 

poidan ser compartidos. 

Venres 

As zonas e o profesorado encargado da vixilancia son os mesmos, so varía o horario: 

Infantil, 1º e 2º de primaria: 12:05 a 12:30 e  3º,4º,5º e 6º de primaria de 12:40 a 13:00. 

 

51. Profesorado de vixilancia  

Haberá dúas quendas de mestres/as encargados da vixilancia do recreo. Unha quenda vixiará luns e 

mércores e a outra martes e xoves, os venres rotarán alternativamente. No primeiro recreo (os tres 

grupos de infantil e 1º e 2º de EP) vixiarán cinco mestres, un deles encargado do control do uso dos 

aseos, no outro recreo (3º, 4º, 5º e 6º de EP) vixiarán tres mestres/as, un deles encargado do control do 

aforo nos aseos. En total o recreo estará atendido por 16 mestres e mestras. 

 

 

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

 

52. Metodoloxía e uso de baños  

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

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

tadas como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en ida-

des temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no 

caso nos dispensadores no deben de ser accesibles sen supervisión. 

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

espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse. 

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

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

materiais non serán de moitas pezas e de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou 

obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

• A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados. 

No caso de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o 

permita. 

• O alumnado de 4º de EI utilizará o baño dentro da aula, que será limpado dúas veces diarias 

como o resto dos aseos do centro. 5º  6º de EI utilizarán os aseos de educación infantil que es-

tán ao carón das aulas. Cando un alumno/a necesite ir ao baño a mestra/e da clase abrirá a 

porta e mirará se a porta da clase de enfronte está aberta, no caso de estar aberta significará 

que xa hai un alumno/a desa clase nos aseos, polo que haberá que esperar a que regrese. 

Tamén se poderá usar un semáforo que estea na parte exterior da porta da aula e que será 
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manipulado so polo mestre/a. 

• As instrucións para utilizar os baños por parte do alumnado de 1º e 2º de EP serán as mesmas 

que para o resto dos cursos de primaria que figuran noutro apartado deste documento. 

• As portas da clase so serán abertas e pechadas pola mestra/e. 

• Cando o alumno/a regrese do aseo a mestra/e facilitaralle xel hidroalcohólico. 

• O material funxible será de uso exclusivo de cada alumno que deberán gardar nun bote ou es-

toxo. A plastilina tampouco se poderá compartir. 

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

tas quendas. Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como areei-

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

limitarse a un solo grupo con alternancias horarias entre grupos, a criterio da dirección do cen-

tro. 

 

53. Actividades e merenda  

• A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados. Preferiblemente no patio exte-

rior para garantir o distanciamento, sempre que o tempo o permita. 

• Nos recreos reforzarase a vixilancia, procurando evitar o contacto. 

• Non deben empregarse elemento de uso común como tobogáns, tampouco areeiros xa que provoca 

a xuntanza entre o alumnado. 

• No caso de facerse obradoiros serán en pequeno grupo, con distancia de seguridade e con desin-

fección do material despois de cada uso. 

• No alumnado de educación infantil, cando forma grupo estable de convivencia, aínda que non é 

obrigatorio o uso da máscara é recomendable. 

 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento  

Non hai no centro laboratorios nin talleres. 

 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas  

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

caras dentro e fóra da aula. No caso de non poder facer uso da mesma optarase polo uso de pan-

tallas e mamparas, establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do 
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mesmo grupo docente e aula. 

• persoal que preste atención a este alumnado poderá usar pantallas/viseiras no caso de que o 

alumnado poida usar máscaras 

• No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas en-

tradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos 

momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras  es-

birrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre mar-

xe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

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

de prevención de risco. 

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

de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. No caso dunha escola-

rización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de facilitar a comprensión 

das mesmas por parte deste alumnado. Os centros de educación especial contarán cun protoco-

lo específico de incorporación e escolarización para o seu alumnado. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento  

• No caso da alumna de 4º de infantil con NEE, será recollida pola ATE na entrada do colexio. Será 

acompañada en todo momento por esta coidadora, extremando a precaución na hora do recreo. 

• No caso dos alumnos con TEA terán unha atención a maior parte do horario lectivo, ademais de 

pola súa titora  por parte da mestra de atención preferente. 

• O alumnado con NEE que necesite acompañamento ao servizo será acompañado por un mestre/a e 

/ou cambiado, se é preciso, pola ATE que tomará as máximas medidas de prevención: máscara, 

pantalla e luvas. 

 

 

Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas  

• Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 

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

culcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 

cumprimento das normas. 

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

bles, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cam-

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

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

subministrado polo centro educativo. 
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• En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material 

de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e 

de seguridade ao alumnado. 

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

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

• O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e departamentos que permita 

cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles de utilización e 

lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor e dos ele-

mentos de uso común como teclados ou ratos. 

• Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non 

presencial mediante vídeo chamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxe-

nitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reu-

nións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o emprego de 

máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

 

58. Órganos colexiados  

• As reunións dos órganos colexiados: claustro, consello escolar, levaranse a cabo no comedor do 

centro, onde é posible gardar a distancia de seguridade. 

• Todos os membros deberán levar máscara .  

• No caso de preferilo os membros dos órganos colexiados poderanse facer as reunións de xeito 

telemático. 

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

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

adoptar acordos e remitir actas a distancia 

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

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

emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

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

vocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos, fa-

cendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se 

poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 

 

 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde  

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

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



 

 

 

 

Páxina 34 de 49  

comprendidas por toda a comunidade educativa: 

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

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

municación ao resto da comunidade educativa. 

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

ción de dúbidas que poidan xurdir. 

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

prensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actuali-

zada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

• Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas 

de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axen-

tes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades dé-

bense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción da 

saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a sa-

úde de forma integral. 

• Desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa e 

saudable.  

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección  

• As medidas de prevención e protección divulgadas pola Consellería de Educación e Sanidade serán 

publicadas na páxina web do centro para ser visible por todos os membros da comunidade 

educativa, tamén nas redes sociais do colexio.  

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

A mestra coordinadora da implantación da aula virtual é a responsable das TIC e do ABALAR, E-

DIXGAL do centro. Tamén as mestras que foron formadas no uso da aula virtual nun curso coordinado 

polo CEFORE de Monforte que se levou a cabo no mes de maio: 

Coordinadora: mestra responsable das TIC, ABALAR, E-DIXGAL do centro: Ana Mª Núñez García 

Xefa de estudos: Sara Rodríguez Chavert 

Titora de 4º de EP: Mª José Rodríguez Blanco 

Mestra de educación infantil e membro do equipo TIC: Uxía Cuba Veiga 
 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”  

• O equipo directivo elaborará un Programa de Acollida que será presentado ao Consello Escolar do 

centro e que se desenvolverá nas dúas primeiras semanas do curso, que informen dos seguintes 

aspectos: 

- Novas normas de organización e funcionamento do centro 

- Actuacións de prevención, hixiene e protección. 
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- Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesario para o seu 

desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou non presencial 

- Atención aos aspectos emocionais  e sociais mediante a realización de actividades grupais de 

acollida e cohesión 

 

 

63. Difusión do plan  

Este documento será publicado na páxina web do centro e estará a disposición das autoridades sanita-

rias e educativas. As familias serán avisadas a través da aplicación ABALAR móbil e a través de men-

saxes SMS ao seu teléfono móbil da existencia deste Plan de adaptación e da posibilidade de consulta-

lo na páxina web e nas redes sociais do colexio. 
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ANEXO I: CROQUES 
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ANEXO II 
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19 
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ANEXO III 
 

FICHA DE CONTROL DE LIMPEZA DE ASEOS 

 

IDENTIFICACIÓN DO ASEO: _______________________________________ 

DATA HORA 
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ANEXO IV 
 

FICHA DE CONTROL DE VENTILACIÓN DA AULA 

 

AULA: ____________________________________________________ 

DATA HORA RESPONSABLE 
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Medidas Organizativas Id. 

ANEXO V 

 CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas 

en canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, 

se adxunta a modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que 

pode ser anexado ao Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 
 

 
 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

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

dade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

tomas da enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

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

cións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, establecéronse entra-

das e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

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

pel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de dispensa-

dores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alum-

nos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

cación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aspecto a considerar 

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

lugar de traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

sellería? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Limpeza e desinfección das instalación 

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

limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 
3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial 

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

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

   

 
 

SI NON NP 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben 

seguir de xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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 ordenadores?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

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

zadas as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

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

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Sinalización 

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

en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

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

utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

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

te síntomas da enfermidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

ceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o 

marcado pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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