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“PLAN DE ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN COVID 19 EN EL CURSO 2020-2021”  

Seguindo o protocolo de Adaptación ao contexto do Covid 19 en centros docentes non universitarios de 

Galicia para o curso académico 2020-21 versión 22 de xullo de 2020 publicado polo Ministerio de 

Educación, como No apartado 2.1 dos principios básicos de saúde, e a súa actualización do 31 de agosto 

de 2020, realízase o seguinte plan de adaptación á situación do Covid 19 no centro educativo CEIP 

PLURILINGÜE DA RABADEIRA e no correspondente Plan de continxencia, seguindo as directrices e 

instrucións específicas. polo equipo directivo do centro educativo. 

. 1) Denominación do centro, dirección e teléfonos.  

 

Código   Denominación  

15011026  Ceip. Plurilingüe da Rabadeira  

  

Enderezo  C.P.  

Rúa do Ensino,3  15173  

Localidade  Concello  Provincia  

Oleiros  Oleiros  A Coruña  

Teléfono  Correo electrónico  

881960270  Ceip.rabadeira@edu.xunta.gal  

Páxina web  

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/  

  

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/


  

   

 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA  

 2) Miembros do equipo COVID 

Teléfono móvil de contacto   669 690 819  

881 960 270  

Miembro  1  Juana Mª López Fernández  Cargo  Directora/ Tutora de primaria  

Tareas 

asignadas  

• Nombrar miembros y suplentes del equipo Covid.  

• Interlocución con la administración y con el centro de salud de referencia.  

• Coordinación del Equipo Covid.  

• Comunicación de casos.  

• Informar al Consejo Escolar sobre las medidas adoptadas y  la evolución de los 

diferentes escenarios.  

• Gestionar la adquisición de material necesario.  

Miembro 2  Sandra Mª Riego Juan  Cargo  Tutora de primaria  

Tareas 

asignadas  

• Elevar las propuestas del equipo docente de primaria.  

• Coordinar las entradas y salidas del alumnado de primaria.  

• Garantizar la difusión de la información al profesorado de primaria y a las 

familias. 

 

 

 



  

   

 

Miembro 3  Mª Luisa Romero Mouriño  Cargo  Maestra Educación Infantil  

Tareas 

asignadas  

  

• Elevar las propuestas del equipo de Educación Infantil.  

• Coordinar las entradas y salidas del alumnado de infantil.  

• Difundir la información al ciclo de infantil y a las familias.  

  

3) Centro de Saúde de referencia  

 O centro de Saúde de referencia indicado pola Conselleria de Sanidade é o de A Covada.  

Teléfono: 981610465  

Persoas de contacto: Patricia Espiñeira Rodriguez  

                                   Manuel Avelino Sánchez Veiga  

      

 4) Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe. 

Establecéronse dous espazos designados para illamento Covid nas instalacións do centro:  

. AULA Nº 18 situada na planta baixa do edificio de Primaria. Atópase situada xunto á biblioteca e con 

acceso desde o exterior con acceso a hall que dá a patio de entrada.  

. AULA Nº 10 situada na planta primeira do edificio de Educación Infantil. Atópase situada próxima ás 

escaleiras de acceso á planta.  

  

  

 

   

 

 



  

   

 

SITUACIÓN AULA COVID NO EDIFICIO DE PRIMARIA:  

 

Planta baixa 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

 

SITUACIÓN AULA COVID NO EDIFICO DE EDUCACIÓN INFANTIL:  

  

Planta primeira  

Estes espazos denominados AULA COVID son espazos de uso individual no interior do centro 

destinados para o illamento do alumno que presente sintomatoloxía compatible coa Covid 19 mentres 

non se xestiona o seu traslado. Cada espazo designado contará con máscaras cirúrxicas, papel 

desechable, papeleira con pedal, xel hidroalcólico, líquido desinfectante e ventilación natural. 

Unha vez desaloxado notificarase ao persoal de limpeza para que procedan de inmediato á súa 

desinfección.  

A elección destes espazos determinouse en función da proximidade ás vías de evacuación do centro. 

5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa   

Educación infantil (4ºA)  20  

Educación infantil (4ºB)  20  

Educación infantil (5ºA)  12  

Educación infantil (5ºB)  13  

Educación infantil (6ºA)  23  

Educación infantil (6ºB)  23  



  

   

 

Educación primaria (1ºA)  19  

Educación primaria (1ºB)  19  

Educación primaria (2ºA)  20  

Educación primaria (2ºB)  20  

Educación primaria (2ºC)  20  

Educación primaria (3ºA)  23  

Educación primaria (3ºB)  22  

Educación primaria (4ºA)  25  

Educación primaria (4ºB)  24  

Educación primaria (4ºC)  25  

Educación primaria (5ºA)  19  

Educación primaria (5ºB)  18  

Educación primaria (5ºC)  18  

Educación primaria (6ºA)  18  

Educación primaria (6ºB)  18  

Educación primaria (6ºC)  17 

     

 

 

 

        



  

   

 

 

6) Cadro de persoal do centro educativo   

Educación infantil  7  

Educación primaria  16  

Maestras/os especialistas  7 

Orientación  6 

Personal no docente  9  

Personal colaborador comedor  11  

7) Determinación dos grupos estables de convivencia (infantil e primaria), con asignación      da 

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

grupo. 

Establécese como grupo estable de convivencia o grupo de cada aula. Xunto co profesor/profesora 

forman os Grupos de convivencia estable, evitando a interacción con outros grupos do centro 

educativo, limitando ao máximo o número de contactos 

 

Etapa  INFANTIL    Nivel  4º  Grupo  A  

Aula   Nº de alumnado asignado  20  Nº de profesorado asignado  8  

      

Etapa  INFANTIL    Nivel  4º  Grupo  B  

Aula   Nº de alumnado asignado  20  Nº de profesorado asignado  8  

      



  

   

 

Etapa  INFANTIL    Nivel  5º  Grupo  A  

Aula    Nº de alumnado asignado  12  Nº de profesorado asignado  8  

      

Etapa  INFANTIL    Nivel  5º  Grupo  B  

Aula    Nº de alumnado asignado  13  Nº de profesorado asignado  8  

      

Etapa  INFANTIL    Nivel  6º  Grupo  A  

Aula  11  Nº de alumnado asignado  23  Nº de profesorado asignado  8  

      

Etapa  INFANTIL    Nivel  6º  Grupo  B  

Aula  12  Nº de alumnado asignado  23  Nº de profesorado asignado  8  

      

Etapa  PRIMARIA    Nivel  1º  Grupo  A  

Aula    Nº de alumnado asignado  19  Nº de profesorado asignado  8  

      

Etapa  PRIMARIA    Nivel  1º Grupo  B  

Aula    Nº de alumnado asignado  19  Nº de profesorado asignado  8  

      



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa  PRIMARIA    Nivel  2º  Grupo  A 

Aula    Nº de alumnado asignado  20 Nº de profesorado asignado  8  

      

Etapa  PRIMARIA    Nivel  2º  Grupo  B  

Aula    Nº de alumnado asignado  20 Nº de profesorado asignado  8  

Etapa  PRIMARIA    Nivel  2º  Grupo  C  

Aula    Nº de alumnado asignado  20  Nº de profesorado asignado  8  

Etapa PRIMARIA   Nivel 3º Grupo  A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA   Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nª de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA   Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 25 Nª de profesorado asignado 8 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

Etapa PRIMARIA   Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nª de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA   Nivel 4º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 25 Nª de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA   Nivel 5º  Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 19 Nª de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA   Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nª de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA   Nivel 5º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nª de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA   Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nª de profesorado asignado 8 



  

   

 

 

 

 

 

8) Medidas específicas para os grupos estables de convivencia.  

Estableceranse grupos estables de convivencia por aula, tanto en educación infantil como en primaria, 

sendo este criterio aplicable a todos os niveis do centro educativo. Cada aula conta cun máximo de 25 

alumnos que xunto co titor/a  forman grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplican 

criterios de limitación de distancia.  

Estes grupos de convivencia estable deberán evitar a interacción con outros grupos do centro 

educativo, limitando ao máximo o número de contactos.  

Realizarase a menor rotación posible do persoal e profesorado, organizando equipos estables para 

reducir os contactos. Garantirase a estanqueidad do grupo de convivencia estable en todas as 

actividades que se realicen dentro do centro educativo. 

O número de profesorado asignado establécese tendo en conta titores, coidadores, profesores de 

apoio e especialistas asignados a cada aula tanto en educación infantil como en educación primaria. 

Este profesorado pode ser susceptible de modificacións en función das necesidades do centro como 

pode ser o caso de posibles substitucións de persoal docente (baixas, imprevistos, etc) 

Establécense as seguintes medidas de protección colectiva 

O uso de máscara de protección por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas que acceden 

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

O uso de máscara de protección será obrigatorio a partir dos 6 anos con independencia do mantemento 

da distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.  

Etapa PRIMARIA   Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nª de profesorado asignado 8 

Etapa PRIMARIA   Nivel 6º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 17 Nª de profesorado asignado 8 



  

   

 

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

obrigación de usar máscara de protección durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do 

centro educativo, aínda que se manteña a distancia de seguridade.  

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

de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso de máscara de 

protección ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía 

para quitarse a máscara, ou ben presente alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. 

A imposibilidade do uso de máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a.  

Tanto o alumnado como o profesorado e persoal non docente do centro educativo utilizará máscara 

de protección cirúrxica ou outra máscara de protección homologada (debe cumprir a normativa 

UNE0065:2020, especificar na súa documentación o número máximo de lavados permitidos e a talla 

debe ser adaptada á idade do alumno).  

Posto que o período de vida útil das máscaras cirúrxicas e das hixiénicas reutilizables é de 4 horas, o 

alumnado, profesorado e persoal non docente levará como mínimo unha segunda máscara de 

recambio.  

Nas entradas do centro dispoñerase de xel hidroalcohólico que permita tanto ao persoal do centro 

como ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar unha adecuada hixiene de 

mans.  

En todas as aulas, na zona máis próxima á entrada colocarase un dispensador de xel hidroalcohólico, 

un dispensador de papel desbotable e unha papeleira de pedal con tapa e bolsa no seu interior.  

Estableceranse distancias mínimas de seguridade, con excepción do caso das aulas, de polo menos 

1.5 metros, tanto nos accesos como nos espazos de atención ao público, para evitar a acumulación 

de persoas nas zonas de acceso, espera e atención ao público.  

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

de 1.5 metros entre o usuario e o persoal do centro, salvo que se habiliten elementos de protección 

colectiva (biombos de protección) no posto no que se realiza a atención ao público.  

Establécense as seguintes medidas específicas para os grupos estables de convivencia:  

O alumnado de 3 a 6 anos accederán con máscara de protección á aula e unicamente poderán quitala 

cando se atopen sentados no seu sitio unha vez finalizada a limpeza de mans e o seu material 

organizado. As pezas e mochilas colocaranse de forma individualizada. 



  

   

 

O alumnado de 6 a 12 anos usará máscara de protección de forma obrigatoria. O uso de máscara 

cirúrxica ou outra máscara hixiénica HOMOLOGADA (debe cumprir a normativa UNE0065:2020, 

especificar na súa documentación o número máximo de lavados permitidos e a talla adaptada á idade 

do alumno/a) será obrigatoria a partir dos 6 anos de idade sen prexuízo das exencións previstas no 

ordenamento xurídico. Todo estará marcado co nome do alumno/a.  

Posto que o período de vida útil das máscaras cirúrxicas e das hixiénicas reutilizables é de 4 horas, 

será obrigatorio que o alumno leve unha segunda máscara de recambio, así como dous estoxos 

específicos para gardalas en caso necesario (por exemplo no comedor ou no momento da merenda). 

Nun dos estoxos terá a máscara limpa de reposto e no outro estoxo gardarán a máscara usada.  

Durante as clases en aulas onde os estudantes estén sentados en pupitres e todos orientados na 

mesma dirección, establecerase unha distancia física mínima de 1 metro con uso de máscara de forma 

obrigatoria para alumnado e profesorado (para o alumnado de Educación Infantil non é obrigatorio o 

uso de máscara de proteción pero sí aconsellable).   

Para a disposición dos espazos escolares nas aulas terase en conta o centro da cadeira onde se sitúa 

o alumnado, e manterase polo menos a 1 metro de distancia dos centros das demais cadeiras que a 

rodean. Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres.  

Tódalas mesas colocaranse en liña mirando cara á dirección do posto do mestre.  

Se a tamaño da aula non permite as distancias previstas nos parágrafos anteriores, tomaranse as 

seguintes medidas:  

- retiraranse os mobles non imprescindibles que reduzan a superficie útil da aula para tentar obter a 

máxima distancia posible e en todo caso garantir un mínimo dun metro.  

- eliminaranse das paredes toda cartelería, fotos, papeis, etc., que existan deixando as paredes libres 

sen decoración para facilitar a limpeza e desinfección. Aplicable ás aulas de Educación Infantil e 

Educación Primaria e a todos os corredores, halls, aulas de especialidades, etc.  

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

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

instrucións para o correcto manexo das mesmas. Todo o persoal do centro, docente e non docente, 

recibirá formación específica Covid 19.  

Durante a primeira hora da mañá, diariamente e dentro da aula, o profesorarado correspondente 

informará ao alumnado das medidas de prevención e medidas de protección fronte ao Covid 19, 

destacando: 



  

   

 

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

 • Hixiene de mans: Lavado de mans frecuente e minucioso con auga e xabón, durante polo menos 40 

segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, na súa falta. Cando 

as mans están visiblemente sucias, débese usar auga e xabón. O lavado realizarase polo menos 5 

veces ao día ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do 

recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

• Hixiene de mans: A necesidade dunha hixiene de mans correcta cada vez que se use material 

compartido.  

• Importancia do adecuado uso da máscara. Informaráselle do uso correcto do mesmo e de como 

poñerlla, sacala e gardala.  

• Xerar sistemas de educación en saúde para a implementación de medidas de hixiene respiratoria:  

• Ao toser ou esbirrar, cúbrase a boca e o nariz cunha toalla de papel que se refugará na papeleira, ou 

fágao flexionando o cóbado.  

• Realizar hixiene de mans con frecuencia, especialmente despois de tocar secrecions respiratorias 

(esbirrar, toser, usar panos) e / ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes 

e despois de comer ou usar os baños.  

• Importancia de manter a distancia física recomendada de 1.5 metros co persoal do centro e o 

alumnado, tanto en períodos de actividade como na entrada e saída do centro, así como nos tempos 

de descanso, sen prexuízo do establecido nas aulas mantendo a distancia máxima que permita a aula.  

• A importancia de realizar unha ventilación periódica das aulas e espazos do centro para evitar a 

transmisibilidade. 

O profesorado verificará, unha vez que o alumnado esté sentado na aula, mediante a formulación de 

preguntas que se realizou unha adecuada hixiene de mans á entrada do centro.  

En tódalas aulas, na área máis próxima á porta, colocarase un dispensador de xel hidroalcohólico, un 

dispensador con papel desbotable e unha papeleira con pedal, tapa e bolsa no seu interior. O 

profesorado contará na súa mesa con xel hidroalcohólico, papel desbotable e produto de limpeza 

virucida.  

O papel desbotable que o persoal e os estudantes usan para secarse as mans ou para cumprir coa 

“etiqueta respiratoria” deben refugarse nas papeleiras con tapa accionadas por pedal situados en cada 

aula ou repartidos polo centro educativo. Realizaranse labores de ventilación frecuentes na aula 

durante un período mínimo de 10 minutos ao comezo da xornada, ao final e entre clases, sempre que 



  

   

 

sexa posible, e con medidas de prevención de accidentes necesarios: (Anéxase cadro a colocar en 

cada aula onde se levará rexistro da ventilación)  

Cando o clima e as condicións do edificio o permítan, as xanelas manteranse abertas o maior tempo 

posible. Por iso, se debe aumentar a subministración de aire fresco.  

O material será persoal e intransferible. Os estudantes non compartirán material para o seu propio uso 

con ningún dos seus compañeiros ou compañeiras de clase. Nas aulas e no propio pupitre existirá un 

espazo diferenciado para o material de cada alumno/alumna para que non permita que sexa 

manipulado por outros compañeiros e compañeiras.  

Cada alumno/a traerá unha botella/cantimplora recheable con auga, diferenciándose de forma clara o 

nome do alumno/alumna e que sempre permanecerá no interior da súa mochila.  

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como por exemplo mobiliario, os alumnos 

almacenarán o seu material de forma diferenciada para evitar o contacto co resto dos compañeiros e 

compañeiras.  

O material compartido non se pode utilizar sen desinfección previa. Recoméndase que en caso de ter 

que achegarse á lousa, cada alumno dispoña dun rotulador, ou que o común sexa desinfectado antes 

de cada uso.  

Recoméndase que cada alumno teña o seu material almacenado nos seus propios contedores como 

estoxos ou similares, e na medida do posible todos etiquetados co seu nome.  

A roupa e mochilas do alumnado dispoñerase da forma máis individualizada posible. As mochilas 

situaranse xunto á mesa do alumno/alumna e a roupa (por exemplo cazadoras) situaranse no respaldo 

da cadeira de cada un. Non se utilizarán as perchas existentes.  

No momento de entrar á aula ou en caso de cambio de aula, dedicaranse uns minutos á desinfección 

da mesa e cadeira co equipo de desinfección existente na aula (O profesor facilitará a cada alumno 

papel desbotable e solución desinfectante).  

Os primeiros minutos utilizaranse para lembrar os protocolos de hixiene e contacto social e 

permitiranlle lavarse as mans, se non o fixo antes.  

Evitarase o movemento do alumnado pola aula, aínda que se lles permitirá levantarse para realizar 

pequenos estiramentos ou exercicios posturales que non impliquen desprazamentos do posto.  

O alumnado non poderá traer ao centro ningún tipo de material lúdico (balóns, cromos, revistas…) que 

sexan susceptibles de ser compartidos cos compañeiros/compañeiras.  



  

   

 

No caso de aulas ou espazos destinados á Educación Física, manteranse os grupos de convivencia 

estable, extremándose nelas os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido. 

Nestas aulas/espazos será obrigatorio o uso de máscara de protección para profesorado e alumnado 

e a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. O material que se comparte, segundo a 

metodoloxía de cada materia, debe desinfectarse ao comezo da actividade e unha vez finalizada a 

clase. Os alumnos involucraranse na conciencia social que ten a limpeza dos elementos comúns de 

uso privado (para o alumnado de Educación Infantil a máscara de protección non é de uso obrigatorio, 

pero sí recomendable para realizar a actividade). 

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando 

o uso de materiais que poden ser utilizados por varios alumnos e buscando a súa limpeza e 

desinfección tras o seu uso. Realizaranse as modificacións necesarias na programación da materia.  

Sera obrigatorio o uso de máscara de protección.   

En cada unha das materias adecuarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e 

minimizando o contacto cos materiais.   

Onde a materia o permita, substituirase o uso de materiais por simulacións virtuais con soporte 

informático para reducir os contactos co material.  

Cambios de clase:  

Por normal xeral, o alumnado non cambia de clase, salvo en casos excepcionais como son os 

desprazamentos para as materias de Educación Física e Relixión.  

En xeral, os estudantes deben permanecer no seu lugar durante os cambios de clase. En caso de ter 

que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos 

antes. para que se poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado.  

A saída será ordenada e continua, de 1 a 1, deixando a distancia de seguridade. Esperarán ao profesor 

na entrada da nova aula en fila de un mantendo unha distancia segura, evitando a formación de 

aglomeracións do alumnado.  

Se houbese outro grupo na nova aula, esperarase a que salga por completo antes de entrar. 

Accederase mantendo a distancia de seguridade de 1.5 metros evitando que se formen grupos de 

durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará escritorios ou mesas e cadeiras.  

 

 



  

   

 

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

primaria:  

Comezarase o día con accións que traballen en lembrar as normas de hixiene e sensibilizar ao 

alumnado sobre a pandemia, actividades que se presentarán como algo lúdico. Hai que ter en conta 

que o uso de xel hidroalcohólico a idades temperás pode supoñer o risco de que leven os dedos á 

boca inmediatamente, polo que a dosificación deste será realizado polo profesor/profesora da aula e 

baixo a súa supervisión.  

Reducirase o traballo simultáneo en mesas de grupos grandes.  

Para o xogo en recunchos, delimitarase e organizarase o seu uso de forma individual, garantindo a 

desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo como dos materiais. Estes materiais non serán de 

moitas pezas e serán fáciles de desinfectar. É recomendable retirar xoguetes ou obxectos que non 

sexan estritamente necesarios.  

O alumnado de Infantil realizará a merenda na aula e o alumnado de Primaria realizarao no patio 

sempre que sexa posible.  

Nos recreos reforzarase a vixilancia, organizando distintas quendas e distribuíndo o espazo en función 

de grupos de convivencia estables, evitando así a relación dos alumnos con outros grupos (DETALLE 

EN PLANOS ANEXOS).  

O alumnado de Educación Infantil non utilizará máscara de protección segundo o establecido polo 

Ministerio de Sanidade. Aconséllase o seu uso en desprazamentos polo centro. 

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

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

familias co equipo COVID para comunicar incidencias e ausencias. 

Comunicación en caso de alumnos con sintomatoloxía compatible con COVID:  

Todo profesor/profesora coñecerá o procedemento de comunicación de casos con sintomatoloxía 

compatible coa COVID. No caso de que un dos/das alumnos/as presente sintomatoloxía compatible 

coa COVID, o profesor/a poñerase en contacto con administración do colexio indicando nome e 

apelidos do alumno/a e aula ou espazo no que se atopa. O persoal de administración poñerase en 

contacto coa directora do centro para notificarllo.  

En administración dispoñerase dunha listaxe de teléfonos e a orde de aviso para a notificación. En 

caso de ausencia da directora avisarase a outro membro do equipo COVID.  



  

   

 

Comunicación de ausencias de profesorado, de persoal non docente, comunicación das 

familias co equipo COVID para comunicar incidencias e ausencias, comunicación de 

sintomatoloxía compatible coa COVID de profesorado e persoal non docente presente no 

centro: a comunicación realizarase por teléfono, poñéndose en contacto con administración que 

recollerá os datos da persoa para a súa posterior notificación á dirección e/ou ao teléfono móbil de 

contacto. 

Comunicación do centro de ensino con Sanidade: Desde a Consellería de Educación habilitarase 

unha canle informática específica para a comunicación de posibles casos detectados e para a 

subministración de información. A canle que se implemente será utilizado pola escola para notificar 

casos ou identificar contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A información 

será accesible ao persoal de saúde segundo o determine a autoridade sanitaria. 

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

O rexistro de ausencias do alumnado realizarase segundo o establecido no protocolo de Sanidade. A 

efectos do protocolo de prevención e control de absentismos e o número máximo de ausencias 

permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das medidas de prevención fronte á Covid, sempre 

se considerarán xustificados e non se requirirá o xustificante do médico para a acreditación.  

Profesorado con xustificante médico que se remitirá por correo electrónico a administración.  

Persoal de administración con xustificante médico que se remitirá por correo electrónico á 

administración.   

11) Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas a 

través da aplicación informática.  

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

específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A 

información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase 

para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados 

no centro.   



  

   

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

12) Esbozo da situación dos pupitres nas aulas ben de forma individual ou esbozo xenérico que 

sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do profesorado.  

En todo o centro estableceranse grupos de convivencia estables por aulas, garantíndose a  

estanqueidad do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro 

educativo.  

No edificio de Educación Primaria e no edificio de Educación Infantil as aulas existentes son de 

dimensión menor a 50 m2 (exceptuando dúas aulas situadas no edificio de Infantil con dimensión maior 

a 50 m2). Na medida do posible os pupitres nas aulas colocaranse de forma individual orientados cara 

a un mesmo sentido e mantendo a distancia máxima de seguridade que permita a aula.   

Nas aulas onde non sexa posible esta disposición dos pupitres, por non ser estes individuais, 

dispoñeranse mantendo a distancia máxima de seguridade que permita a aula respecto dos contiguos, 

e mantendo a situación d alumnado no posto. No caso das aulas de 1º de Primaria nas que existen 

mesas de dous alumnos indivisibles, optarase pola ocupación de dous alumnos por mesa, mantendo 

esta ocupación durante todo o curso e separándoas o máximo que permita a aula respecto ás 

contiguas e orientándoas cara ao mestre/mestra. Determínase desta forma xa que son grupos de 

convivencia estable.  

Nas aulas de Educación Infantil manteranse os grupos estables, garantíndose a estanqueidad do 

grupo de convivencia estable en tódalas actividades que se realicen dentro do centro educativo. Nas 

aulas traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (sempre os mesmos), 

que constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade 

dos contactos.  Os grupos traballarán con distanciamento físico de 1.5 metros respecto dos restantes 

grupos. Sempre que sexa posible o alumnado utilizará máscara de protección e é recomendable en 

entradas e saídas e desprazamentos polo centro educativo. Para o persoal docente e non docente 

que teña contacto cos grupos de infantil o uso de máscara de protección é obrigatorio.  

13) Cando a tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos e 

salas para asignar a grupos.  

Non será necesario establecer outros espazos.  

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

ou aulas especiais do centro.  

O centro conta con espazos destinados a PT, AL e departamento de orientación. 



  

   

 

Uso de máscara de protección como norma xeral.  

Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido, debido ao traballo específico que se realiza. 

Dotaranse estes espazos de biombos de protección móbiles, xel hidroalcólico, papel desbotable, 

papeleiras de pedal e produto desinfectante virucida.  

No caso do despacho da orientadora, e no caso do espazo destinado para PT e AL, debido á tipoloxía 

de alumnos cos que traballan/valoran, dispoñerase tamén de pantallas faciais para as mestras e o 

alumnado.  

Os despachos contan con ventilación natural. 

15) Determinación da forma de realizar titorías coas familias.  

Evitaranse as reunións presenciais e o acceso dos pais/nais ao centro educativo salvo que sexan 

requiridos polo profesorado, equipo directivo, departamento de orientación ou por cuestións 

administrativas.  

As titorías e as comunicacións por outros motivos coas familias realizaranse por vía telefónica, 

presencial ou por videoconferencia a través da plataforma que oferte a Consellería non curso 20/21.  

No caso de ter que facerse presencial, a reunión realizarase na aula da titoría correspondente, previa 

cita e garantida a distancia social. Todos os asistentes á titoría usarán unha máscara de protección e 

realizarán a desinfección de mans adecuada. Cando nalgunha destas reunións sexa necesario 

visualizar unha proba escrita, avisarase con antelación para poder realizar copias da mesma e evitar 

manipulacións conxuntas. En ámbolos casos será obrigatoria a cita previa, utilizando calquera das 

canles:  abalarmobil, teléfono, axenda do alumno.  

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

persoal do concello).  

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro, a aplicación 

abalarmobil e a través do teléfono.  

Tamén existe no centro un plan de comunicación interno para comunicación interna do persoal do 

centro e externo para a comunicación coas familias e con toda a comunidade educativa.  

A información cos provedores realízase habitualmente por mail ou teléfono, polo que seguiremos 

utilizando estas vías.  

      



  

   

 

17) Uso da máscara no centro.  

O uso de máscara será obrigatorio en todos os espazos do centro educativo, tanto dentro como fóra 

da aula. Esta obrigación é extensible a alumnado, profesorado, persoal non docente, persoal de 

limpeza, persoal de comedor, subministradores, persoal de mantemento e toda aquela persoa que 

deba acceder ao centro por motivos estritamente necesarios (coas excepcións concretas relativas aos 

alumnos do nivel de educación infantil dentro da aula).  

É obrigatorio o uso de máscara protectora en todo caso no tránsito en áreas comúns (corredores, 

baños, escaleiras, etc.), nas entradas e saídas ao centro e no recreo.  

O profesorado utilizará a máscara de protección en todo momento, excepto naqueles momentos nos 

que impida o normal desenvolvemento do seu traballo, como as sesións da AL e / ou PT. Cando isto 

ocorra, será obrigatorio manter unha distancia de seguridade e aconséllase o uso de pantallas 

protectoras e biombos divisorios.  

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

O plan difundirase a través da web do centro.  

Para dalo a coñecer, a información enviarase ás familias a través do sistema de mensaxería habitual 

da escola: Abalarmóbil. Tamén se trasladará á ANPA para que o difunda a través das súas canles 

habituais.  

Deixámolo aberto a cambios e modificacións lexislativas, xa que as contribucións que recibamos da 

comunidade educativa poden conlevar melloras no documento. 

MEDIDAS DE LIMPIEZA  

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

frecuente.  

A limpeza do centro é realizada por unha empresa externa adxudicada polo Concello de Oleiros. A 

empresa de limpeza achega o seu protocolo específico de limpeza para este centro.  

A limpeza deberase realizar segundo o establecido nas medidas de prevención, hixiene e promoción 

da saúde fronte ao Covid-19 para centros educativos no curso escolar 2020-2021 publicadas polo 

Ministerio de Educación e Sanidade.  

 

 



  

   

 

Limpieza de mercancías/paquetes/suministros recibidos:  

Estableceranse procedementos de desinfección da mercadoría/paquetes/subministracións recibidas 

cando sexa posible. Cando polas características da mercadoría, non sexa posible a desinfección da 

mesma, os traballadores deberán contar con luvas de protección e roupa de manga longa.  

Estableceranse puntos para a limpeza e desinfección de mans nestas zonas. 

Na medida do posible, serán sempre os mesmos traballadores por quenda os involucrados nas 

actuacións de carga e descarga, que deberán contar con máscara, luvas de protección e roupa de 

manga longa.  

20) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas.   

Distribución horaria do persoal de limpeza adxudicado estará establecido no protocolo da empresa de 

limpeza.  

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

Cada profesor disporá dun kit de uso persoal para a limpeza do seu posto de traballo e para a limpeza 

dos pupitres do alumnado no caso de que sexa necesario. Dispoñerá tamén de xel hidroalcohólico e 

papel desbotable.  

A empresa de limpeza debe asegurar unha correcta protección do persoal encargado da limpeza do 

centro. Todo o persoal de limpeza emprega os elementos de protección aconsellados para levar a 

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

de protección ocular, ben sexan lentes ou pantallas de protección facial.  

Unha vez finalizada a limpeza, e tras desposuírse de luvas e máscara, é necesario que o persoal de 

limpeza realice unha completa hixiene de mans, con auga e xabón, polo menos 40-60 segundos.  

22) Cadro de control de limpeza dos aseos (a colocar en cada aseo)  

Colocarase á entrada de cada aseo, e en lugar non accesible ao alumnado, un cadro de control de 

limpeza (MODELO EN ANEXO) no que se anotarán as horas ás que realizaron as labores e a persoa 

encargada de levalas a cabo.  

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

Establecerase como protocolo xeral de ventilación da aula e darase a coñecer a cada docente.  



  

   

 

Sempre que sexa posible, ao finalizar cada clase o docente correspondente abrirá as ventas e anotará 

na lista (checklist) colgada na aula a hora na que realizou a apertura. A ventilación durará polo menos 

15 minutos, e o peche das ventas realizarase polo docente correspondente. 

 Realizarán tarefas de ventilación frecuentes nas instalación e por espacio de, polo menos, 15 minutos 

ao inicio da xornada lectiva, durante os recreos e ao finalizar as clases. 

A ventilación realizarase sempre cas medidas de prevención de accidentes necesarias. Cando as 

condicións metereolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as ventas abertas o maior tempo 

posible. 

24) Determinación dos espazos para a xestión de residuos.  

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), 

para refugar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). O 

resto das papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo en xeral 

(labras de lapis, plásticos que non son de reciclaxe ...)  

Tódalas papeleiras e contedores contarán con bolsa que se refuga de forma diaria e non será 

reutilizable.  

Estas serán baleiradas por persoal de limpeza de forma diaria.  

Dispoñeranse de contedores en cociña. A xestión dos residuos ordinarios continuará realizándose do 

modo habitual, respectando os protocolos de separación de residuos.  

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

centro educativo, illarase o contedor e/ou papeleira onde se depositaron papeis, panos ou outros 

produtos usados por eles. Esta bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de 

lixo, con peche, para o seu deposito no contedor correspondente a restos.  

Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se leva a cabo o illamento preventivo, 

unha vez que a persoa traballadora ou alumno/a que presente síntomas durante a xornada lectiva teña 

abandonado o centro educativo.     

 MATERIAL DE PROTECCIÓN  

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

O persoal que exerza a secretaría do centro será o encargado de facer un inventario de todo o material 

de protección que dispoña o centro. Unha vez que o material chegue ao centro, a conserxe 

encargarase do seu cotexo. Cando a conserxe detecte que hai unhas existencias de material  Covid 



  

   

 

no almacén de 1/3 do total de material de protección notificarao á coordinadora do equipo Covid para 

que proceda á compra de máis subministración.  

O centro garantirá a existencia de máscaras suficientes para as posibles continxencias que poidan 

xurdir.  

A subministración de máscaras para o profesorado e resto do persoal non docente será individual, xa 

que actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír de casa, aínda que se poderá facer uso 

das existentes no centro en caso necesario.  

Colocaranse dispensadores de xel hidroalcohólico en cada unha das entradas principais de cada 

edificio do centro e en puntos de maior afluencia de persoas (exterior de administración).  

Un dispensador na entrada de cada aula e en cada mesa do profesorado, sala de profesores, 

despachos, titorías e calquera outro espazo do centro.  

Dispensador de xabón en todos os baños e cociña.  

Dispensador de papel en cada aula, espazo do centro e baños  

Biombos de protección e pantallas en secretaria do centro, despacho da orientadora, espazo de PT e 

espazo de AL. 

Produto desinfectante virucida e papel desbotable en cada unha das aulas e das salas de uso común 

onde haxa obxetos de uso común como poden ser ordenadores, teclados, mesas, sillas, máquinas de 

vending, etc.  

Papeleiras de pedal e tapa en cada unha das aulas, aseos, despachos, secretaría, sala de profesores 

e en calquera espazo do centro. Tódalas papeleiras contan con bolsa no seu interior que será 

refugada, non reutilizada.  

Alfombras hixienizantes nas entradas.  

Colocarase infografía Covid repartida polo centro educativo especialmente en corredores, aseos, 

aulas, comedor e patios nas que se recolla a obrigación de uso de máscara, distancia de seguridade 

e medidas de hixiene. 

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

Contactarase con distintas empresas de subministracións de material de protección para solicitar 

orzamentos, prevese a petición de tres presupostos distintos que serán avaliados polo equipo directivo 

para a autorización do orzamento de menor importe tendo en conta a relación calidade-prezo, 



  

   

 

orzamento e as necesidades do centro educativo. Proceso realizado e aprobado pola comisión 

económica e polo consello escolar e realizado para o inicio do curso escolar. Unha vez aprobado o 

orzamento solicitarase á empresa subministradora a documentación e certificados de calidade dos 

distintos produtos. Unha vez comprobada a validez da documentación e os certificados de calidade 

dos materiais procederase ao pacto dos prazos e formas de entrega. Para a súa reposición non será 

necesario realizar de novo o proceso, procederase a contactar coa mesma empresa solicitando o envío 

do material necesario a condición de que se forneza o mesmo material adquirido inicialmente.  

A persoa encargada da realización das compras do material de protección será a directora e secretaria 

do centro.   

27) Procedemento de distribución e entrega de material e a súa reposición.  

A principio de curso realizarase unha entrega do material necesario a cada membro do cadro de 

persoal do centro. Este material será distribuído polo conserxe e os receptores deberán asinar en folla 

de rexistro a recepción do mesmo.  

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

dispensador de panos desbotables, papeleira con pedal e un difusor para limpar e desinfectar teclados 

e outros utensilios.  

Nas aulas e espazos educativos cada docente será o encargado/a de revisar o material do que dispón 

e os niveis deste. Cando sexa necesario notificará á conserxe a necesidade de reposición que 

procederá ao seu enchido e/ou renovación co fin de que ao iniciar cada xornada os niveis de produtos 

atópense ao máximo da súa capacidade.  

Nos espazos establecidos para o desenvolvemento de actividades de Educación Física será o profesor 

o encargado da revisión e comunicación co conserxe en caso de necesidade de reposición.  

A conserxe será o encargado cada mañá de repoñer o desinfectante nas alfombras higienizantes.  

XESTIÓN DOS CONTAXIOS  

28) Medidas  

O colexio contará cun equipo formado no COVID-19 que será un referente para o resto do persoal, 

docentes, alumnado e familias. O equipo estará formado polo director do centro, e dous membros do 

profesorado. O responsable da xestión do centro é o encargado de designar ao resto de membros. 

Tamén corresponderá ao responsable, ou en quen lle delegue ou substitúa, a función de coordinación 

do Covid e o diálogo coa administración.   



  

   

 

O centro educativo contará cun centro de saúde de atención primaria de referencia, onde poderá 

contactar a persoa a cargo do equipo Covid da escola para resolver calquera dúbida ou problema no 

centro. Este centro de saúde é o da Covada, con teléfono 981610465.  

O persoal docente e non docente da escola debe realizar un autoexame diario dos síntomas para 

comprobar, en caso de síntomas, que estes sexan compatibles cunha infección por SARS- CoV-2 

mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que debe realizarse antes da chegada ao 

centro. Modelo no Anexo I do protocolo de adaptación ao contexto de Covid 19 emitido pola Xunta de 

Galicia na súa versión 22 de Julio de 2020.   

En caso de aparición de síntomas compatibles (polo menos una das detalladas no anexo I do protocolo 

de adaptación ao contexto de Covid 19 emitido pola Xunta de Galicia na súa versión 22 de xullo de 

2020). O persoal non docente e o profesorado non acudirán ao centro educativo e inmediatamente 

darán coñecemento ao equipo Covid. Como criterio xeral, manteranse en illamento domiciliario 

preventivo, contactando co seu centro de saúde ou, no seu caso, cos médicos da mutualidade. Serán 

estes médicos quen valorará a sintomatoloxía e prescribirán a realización dunha proba diagnóstica ou 

proba de PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose en illamento ata coñecer o resultado da 

proba.  

Non acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.  

Realizarase a menor rotación posible de persoal e profesores, organizando equipos estables para 

reducir os contactos.  

Para a detección temperá nos estudantes, eles (ou os seus pais / titores / titores legais) realizarán 

unha autoavaliación dos síntomas a diario para ver se son compatibles cunha infección por SARS- 

CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero se comunicará a ausencia. Utilizarase 

a enquisa clínico-epidemiolóxica descrita no Anexo I do protocolo de adaptación ao contexto de Covid 

19 emitido pola Xunta de Galicia na súa versión 22 de Julio de 2020., que deberá realizarse antes da 

chegada ao centro.  

En caso de aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa, o alumnado non acudirá 

ao centro e el ou a súa familia poñerase en contacto de forma inmediata co centro de saúde de 

referencia do alumno. Para a xustificación da ausencia non se requirirá certificado médico, será 

suficiente coa proba dos pais ou titores legais.  

No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías 

(agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios que rexerán a asistencia a 

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



  

   

 

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

pais, nais e outras figuras parentales, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado con calquera 

sintomatoloxía aguda non poderá acceder ao centro educativo.  

No caso de que unha persoa ou alumno/a sospéitase que comeza a desenvolver síntomas compatibles 

con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levasen a cabo por parte do 

SERGAS en base ao documento técnico elaborado polo Relatorio De Alertas de Preparación e 

Resposta: “Guía de actuación ante a aparición de casos de Covid-19 en centro educativos”:  

Lévase á persoa ou alumno/á a aula Covid e contactarase coa familia, en caso de tratarse de 

alumnado. (Levará máscara cirúrxica tanto a persoa, alumno/a que presente síntomas como a persoa 

que quede ao seu coidado). A persoa ou 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 

traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido con máscara cirúrxica seguirá as 

instrucións do seu centro de saúde ata que a súa situación medica sexa valorada por un profesional 

sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicase ao equipo  Covid- 

escola do centro de saúde de referencia.  

No caso que un alumno/a ou unha traballadora do centro presente síntomas mentres se atope no 

centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados 

por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída por persoal de limpeza e colocada nunha segunda 

bolsa de lixo con peche para o seu depósito. Notificarase ao persoal de limpeza de forma inmediata o 

lugar ou aula a desinfectar.  

Desde o inicio do curso, habilitouse dous espazos de uso individual no centro para illar a aquelas 

persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Cada un destes 

espazos contará con ventilación adecuada, solucións hidroalcohólicas, papeleira con pedal e panos  

desechables.   

O alumno/a que presente sintomatoloxía será acompañado en todo momento polo profesor co que se 

atopaba na aula. Guiará ao alumno/á a aula Covid do edificio no que se atopen e permanecerá con el 

no seu interior. A coordinadora do equipo Covid chamará á familia.  

Se se sospeita que alguén da familia ten COVID-19, os estudantes ou persoal do centro que conviva 

con eles non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. O 

afectado ou a súa familia comunicarán o resultado ao coordinador COVID do centro.  



  

   

 

A familia dun neno/a con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra 

para que este valore a necesidade de solicitar un aproba diagnostica.  

Habilitarase unha canle informática desde a Consellería de Educación, denominado " EduCovid", 

específico para a comunicación de datos básicos de contactos próximos de posibles casos 

confirmados. A información será accesible ao persoal de sanitario segundo determíneo a autoridade 

sanitaria e utilizarase para que o Centro de seguimento de Contactos alerte da existencia de casos 

positivos confirmados no centro.   

Para a prevención e control de absentismo e o número máximo de ausencias permitidas, as ausencias 

derivadas da aplicación das anteriores medidas sempre se considerarán xustificadas e non se requirirá 

o xustificante médico para a acreditación.   

29) Responsable das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa 

integrantes do equipo  Covid.  

O responsable da comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa será a directora do 

centro educativo e coordinadora do equipo  Covid 19.  

A coordinadora do equipo Covid do centro educativo comunicará os datos do positivo ao centro de 

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

identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

No exercicio da súa condición de persoa 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, do Sergas ou co Grupo de 

Coordinación de Seguimento da Pandemia. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do 

centro e coas familias e alumnado. 

En caso de ausencia, o responsable será o suplente ou en su caso calquer outro membro do equipo 

COVID-19. 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE  

29) Procedimiento de solicitude  

De acordo co apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto do covid 19 en colexios non 

universitarios de Galicia para o curso 2020-2021, a persoa que solicita o caso de vulnerabilidade 

facilitará ao responsable do centro o anexo debidamente cumprimentado xunto coa documentación. 

que debe proporcionar. Esta documentación pode ser entregada persoalmente ou enviándoa ao correo 

electrónico do colexio: ceip.rabadeira@edu.xunta.gal  



  

   

 

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación enviarase vía correo electrónico á sede territorial 

correspondente, pendente da súa resolución.  

Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoal centros reflectindo no 

apartado de observacións a casuística. 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO  

31) Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

Regulamento do ingreso de acompañantes dos estudantes. 

O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os tempos 

de espera nas entradas e saídas.  

Incorporación gradual  do alumnado  

Ou día 10 de  setembro  incorporarase ou alumnado de 4º e 5º de educación  infantll 1º, 2º e 3º curso 

de educación  primarial e educación especial.   

Ou día 11 de  setembro  incorporarase ou alumnado de 6º de educación  infantl e 4º, 5º e 6º curso de 

educación primaria.  

É obrigatorio para o alumnado de E.I. e 1º e 2º de E.P. traer colgada a tarxeta identificativa (modelo 

na web no apartado de matrícula).  

Principios básicos de prevención  

Uso dá máscara.  

Limitación de contactos, formando grupos estables de convivencia  

Hixiene de mans e  hixiene respiratoria  

Ventilación frecuente e limpeza do centro  

Xestión axeitada e precoz #ante a posible aparición  dun caso.  

Autoavaliación dous síntomas.  

As familias deben tomar a temperatura aos seus fillos/ as, cada mañá, antes dá chegada ao centro. *É 

moi importante non mandar aos nenos/ as con febre nin con medicamentos que a enmascare.  

 



  

   

 

Grupos estables de convivencia  

• Todo ou profesorado  do centro  fará  garda desde  as 08:45 ata  as 09:00 e desde  as 14:00 

ata  as 14:15  co fin de velar polos grupos estables de convivencia.  

• *Á máscara e  obrigatoria a partir dúas 6 anos de  idade durante toda a  xornada lectiva, en 

todos vos  espazos  do centro educativo,  ainda que se  cumpra  coa distancia de  seguridade. *É  

obriga  do alumnado traer  unha segunda máscara así como un  extoxo específico para  gardala.  

• Alumnado de Educación infantil usará a máscara  sempre que  sexa posible.  

• Manterase sempre  unha distancia interpersoal de polo menos 1´5 metros  nas  interaccións 

entre  as  persoas non centro educativo.   

• Non ámbito dous grupos de convivencia estable en Educación Infantil e en Educación Primaria 

non aplicaranse criterios de limitación de distancia.  

• A distancia a  manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula. Ou criterio de 

medición dá distancia  realizarase  dende ou centro dás  cadeiras.  

•            Evitaranse actividades que supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos de 

convivencia estables, así como as que exixan unha especial proximidade.  

Entradas e saídas   

Entrada sen agardar  

4 entradas/saídas diferentes  

Sen acompañantes (en educación infantil poderán entrar un só acompañante e permanecerán dentro 

do o recinto o tempo estrictamente necesario para a entrada/saída)  

Saída progresiva  

Normas:  

Manter a distancia de seguridade nos desprazamentos  

Usar a máscara  

Desinfectar as mans antes de entrar / saír do centro  

Permanecer no espazo establecido.  



  

   

 

HORARIO PERÍODO DE ADAPTACIÓN  

De acordo coa ORDE pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/2021 nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos, e tamén a lexislación vixente citada na Disposición adicional 

segunda da citada orde que fai referencia ó período de adaptación, o equipo docente de Educación 

Infantil acorda establecer un período de adaptación para os alumnos de 4º de E.I. que abrangue do 10 

de setembro ó 30 de setembro, ambos inclusive. Sen embargo, acordamos que se todos os nenos se 

adaptan ben ao cole,o período de adaptación se extenda ata o 25 de setembro. No caso contrario, se 

un neno non consigue adaptarse, alargarase ata o 30 de setembro.  

A organización deste período ten como obxectivo favorecer o proceso de adaptación do neno ó centro, 

propiciando as relacións vinculares cos outros nenos e nenas e cos adultos e queda do seguinte xeito:  

Cada aula estará dividida en catro grupos: I , II, III, IV  

Este calendario queda:  

  

DÍA  HORA  

Xoves 10 setembro  

Grupo I: 9:15h – 10:00h Grupo II: 

10:15h-11:00h  
 

Venres 11 setembro  Grupo III: 11:45h-12:30h Grupo IV: 

12:45h-13:30h  

Luns 14 setembro  

Martes 15 setembro  

Mércores 16 setembro  Grupo I e II: 9:15h – 10:45h Grupo III e 

IV: 11:15h – 12:45h  

Xoves 17 setembro  

Venres 18 setembro  



  

   

 

Luns 21 setembro  

Martes 22- Venres 25 setembro  Grupo I, II, III, IV: 10:00h-13:00h  

 Entradas:  

O alumnado de transporte escolar chega ao centro ás 8:45 h. Os/as alumnos/ as accederán pola porta 

principal do centro e serán guiados polo profesorado de garda no acceso ás portas correspondentes 

de entrada.   

O alumnado de E.I. será acompañado ata o patio cuberto.   

O alumnado de Educación Infantil que vén dá casa entrará pola porta pequena que comunica o 

aparcadoiro co recinto non que se atopa o edificio de Educación Infantil.   

Os horarios de entrada serán os seguintes:   

8:50- Alumnado de 6º de Educación Infantil.   

9:00- Alumnado de 5º de Educación Infantil.   

9:10- Alumnado de 4º de Educación Infantil.   

Segundo vaian chegando, os alumnos/ as irán para as súas aulas, nas que estará esperando o 

mestre/a que teña clase con eles/as a primeira hora.   

As familias terán que deixar aos nenos/ as na entrada do edificio de Infantil, onde haberá algunha 

persoa de garda para recibilos/as.   

Alumnado de Educación primaria que ven da casa:   

Alumnos/as de 5º e 6º entrarán de 8:45 h ata 9:00 h entrada por porta principal e entrada ao centro por 

porta principal.   

Alumnos/as de 3º e 4º de primaria: 8:45 h a 9:00 h entrada por portalón de E.I e pola porta do salón de 

usos múltiples.   

Alumnos/as de 1º e 2º entrarán 8:55 h a 9:00 h entrada por porta principal do exterior do edificio e pola 

porta de detrás da casa da conserxe. 



  

   

 

Os acompañantes non accederán ao recinto do centro educativo, o alumno/a entrará polas portas 

establecidas para cada curso e dirixirase á súa aula circulando polo lado dereito do camiño seguindo 

as vías establecidas para o acceso e as indicacións marcadas no chan.   

Nos accesos desde o exterior abriranse os portalóns para facilitar o acceso do alumnado. A entrada 

será gradual sen facer filas mantendo a distancia de seguridade.   

Saídas:  

Saídas Educación Infantil  

Ás 13:50 sae o alumnado transportado co profesorado de apoio e de garda.  

Ás 14:00 entregamos ao alumnado de casa nas filas do patio cuberto. Ás familias accederán ao patio 

cuberto pola porta pequena que comunica o parking co recinto no que se atopa o edificio de Infantil e 

sairá cada acompañante co alumno/a pola misma porta.   

Ás 15:00 entregamos ao alumnado de casa nas filas do patio cuberto. Ás familias accederán ao patio 

cuberto pola porta principal do edificio de Infantil e sairá cada acompañante co alumno/a pola misma 

porta.   

Ás 15:00 a saída do alumnado transportado de comedor será supervisada por persoal de garda do 

centro e coidadores/as de comedor. Realizaranse filas por rutas de bus mantendo a distancia de 

seguridade.  

Saídas Educación Primaria   

Ás 14:00 h saída alumnado de transporte e recollida familias: O profesorado que imparta clase a última 

hora acompañará ao alumnado ata a saída do edificio que xunto co profesorado de garda serán os 

encargados de velar polo mantemento dos grupos estables de convivencia.   

As filas de transporte realizaranse mantendo separación entre o alumnado e unha separación entre 

filas de 2 metros. Todo o alumnado levarán máscara de protección. As pertenzas do alumnado estarán 

sempre con el.   

O alumnado recolleito polas familias esperará separados dos demais e acompañado da persoa 

responsable.   

Os acompañantes acudirán á porta en fila respectando a distancia de seguridade e seralles entregado 

na orde no que cheguen.   



  

   

 

Os alumnos de primaria sairán polo mesmo percorrido interior do centro polo que entraron e dirixiranse 

cara ás filas de bus, recollida de casa e comedor.   

O alumnado de 1º e 2º sairá ás 13:50 h pola porta situada por detrás a casa da conserxe en orde 

empezando por 1º A e rematando por 2º C. e polo portal principal de Educación Primaria.   

O alumnado de 3º e 4º ás 13:55 h baixarán pola escaleira da súa zona de aulas e continuará polo 

corredor do salón de usos múltiples para facer a saída en orde empezando por 3º A e finalizando por 

4º C. E polo portalón do patio de Educación Infantil.  

O alumnado de 5º e 6º de primaria sairá a as14:00 h pola porta principal. Farán a saída en orde 

empezando por 5ºA e finalizando por 6º C. e polo portal principal de Educación Primaria.   

Ás 15:00h saída do alumnado transportado con comedor: A saída será supervisada por persoal de 

garda do centro e coidadores de comedor. Realizaranse filas mantendo unha separación entre filas de 

2 metros e todos os alumnos/as levarán máscara de protección. As pertenzas do alumno/a estarán 

sempre con el.   

Ás 15:00 h as familias recollerán ao alumnado polas portas establecidas segundo seu curso. A saída 

será supervisada por profesorado de garda e coidadores.   

Os pais en ningún momento accederán ao centro, esperarán nas portas designadas para as saídas 

mantendo a distancia de seguridade.   

Está prohibido o acceso ao centro agás á secretaría, sempre e cando sexa algo urxente e necesario, 

nos demais casos pedirase cita previa (mantendo sempre as medidas de hixiene e distanciamento 

social).  

A firma de xustificantes en conserxería realizarase nas mesas habilitadas na porta de entrada deste 

espazo (mantendo as medidas de hixiene e distanciamento social). 

As familias durante o mes de setembro tampouco poderán entrar no patio no tempo de recepción do 

alumnado, só poderán entrar para xestionar asuntos importantes ou urxentes que non se podan 

resolver noutro momento mediante cita previa. No caso de ter que solucionar asuntos importantes 

poderán entrar no centro unicamente cando todo o alumnado xa subira ás aulas, sempre chamando a 

responsabilidade individual e colectiva, tomando as precaucións e medidas establecidas neste 

documento. 

Entradas e saídas durante horario lectivo 

Para traer e/ou  levar  ao alumnado durante o horario lectivo ao  centro,  establecense dúas horas:10:40 

e 12:30h. 



  

   

 

A entrada e saída neste horario é sempre pola porta principal do edificio de primaria. 

Comedor escolar  

Estableceranse dúas quendas:  

Quenda 1 ás 13:10h.: Educación Infantil e  1º e 2º de Educación Primaria.  

Quenda 2 ás 14:00h.: 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.  

O alumnado sentarase mantendo o grupo de convivencia estable e sempre ocupando o mesmo posto.  

Será obrigatorio o uso de máscara durante todo o tempo agás mentres se coma ou beba.  

32) Determinación das portas de entrada e saída e circulación no centro educativo.  

Para evitar aglomeracións, cruces e concentracións ás entradas e saídas do centro e nos recreos, 

estas realizaranse de forma graduada segundo os horarios establecidos previamente.  

Para Infantil determínase como porta de acceso a porta principal de infantil.  

Para primaria determínase como porta de acceso para 1º, 2º, 5º e 6º a porta principal de entrada e 

para 3º e 4º o portalón da entrada ao edificio de E. I.  

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

comúns. Reservaranse os espazos máis visibles para que teñan prioridade sobre calquera outra 

cartelería.  

A información será xeral relacionada co covid e medidas de seguridade básicas.  

Os corredores estarán sinalizados con frechas indicativas dos percorridos para seguir, sempre pola 

dereita do mesmo.  

Nos baños colocaranse franxas horizontais para marcar o punto de espera.  

Dentro dos baños haberá cartelería lembrando o lavado de mans e a técnica correcta dese 

procedemento.  



  

   

 

  

Tanto no exterior do edificio, en patios e dentro do centro educativo dispoñerase de sinalización con 

frechas indicando os camiños de circulación en chans.  

A circulación no centro realizarase do seguinte modo en Educación Primaria debido ao número de 

alumnos e ás portas establecidas:   

 



  

   

 

      

 

    

 

  

En comunicacións verticais, o uso do ascensor limitarase a persoas que o necesiten por motivos de 

mobilidade. Obrigatorio o uso de máscara.    

33) Disposicións sobre a colocación de sinalización e sinalización no centro  

Dispoñerase de cartelería con medidas preventivas fronte ao Covid 19 repartida polo centro educativo, 

especialmente en:  

ASEOS: infografía referente ao correcto lavado de mans e ao aforo establecido. Marcarase con liña  

señalizadora á entrada do aseo e sen invadir a porta de acceso unha zona de espera separada un 

metro da porta de entrada onde esperará o alumno no caso de que o aseo este ocupado.  

ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO: Infografía de uso obrigatorio de máscara e distancia de 

seguridade.  

AULAS, CORREDORES, COMEDOR, BIBLIOTECA: Infografía de uso obrigatorio de máscara, 

distancia de seguridade, medidas hixiénicas.   



  

   

 

SALA DE PROFESORES: Indicarase na porta aforo permitido. Colocarase Infografía de uso 

obrigatorio de máscara, distancia de seguridade, medidas hixiénicas. Na sala de profesores, 

manterase a distancia de seguridade establecida de 1.5 metros entre usuarios.  

Marcaranse no chan con frechas indicadoras os percorridos de circulación en corredores e escaleiras.  

Colocarase cinta señalizadora de distancia en entrada a comedor, entrada a aulas, entrada a 

secretaria.  

34) Determinacións sobre a entrada e saída de estudantes transportados.  

O alumnado procedente do transporte escolar accederá ao centro coa máscara posta e mantendo a 

distancia de seguridade. Accederán pola porta principal do centro e no caso do alumnado de 

Educación Primaria, os profesores de garda guiaranos ata as portas de entrada. Os mestres/as que 

teñan clase cos grupos a primeira hora estarán nas aulas desde ás 8:45h para velar polo cumprimento 

das normas COVID-19 de aula. 

O alumnado de Educación Infantil será acompañado polos profesores de garda ata a entrada do 

edificio de Educación Infantil. Manteranse en todo momento os grupos de convivencia estable. Os 

alumnos de Educación Infantil levasen máscara de protección. No edificio de Educación Infantil haberá 

profesorado de garda que guiará aos alumnos/ as ás súas aulas nas que xa se atoparán os seus 

profesores.  

Nas saídas o alumnado usuario de transporte sairá das aulas en orde, mantendo a distancia de 

seguridade e facendo uso da máscara. Sairá no mesmo horario do alumnado que vai para as súas 

casas e dirixiranse aos puntos establecidos onde os profesores de garda velarán polo cumprimento 

das normas . 

35) Asignación de profesorado asignado para a vixilancia  

O profesorado que teña clase á primeira hora permanecerá na aula correspondente desde as 08:45h 

para recibir ao alumnado e velar polo grupo estable de convivencia e que se cumpran as normas 

COVID-19 de aula. 

Tanto nas entradas como nas saídas o centro contarase con profesores de garda situados en cada 

porta de acceso, percorrido, corredores e escaleiras para que guíen e conduzan ao alumnado ademais 

dalgún membro do equipo  COVID.  

Para a vixilancia das entradas e saídas haberá un profesor/a en cada porta exterior. Tamén se colocará 

un profesor nas portas de entrada traseira do centro educativo para 1º e 2º, un na parte superior das 



  

   

 

escaleiras principais de primaria para 5º e 6º e outro nas escaleiras do salón de usos múltiples polas 

que acceden os alumnos de 3º e 4º ás súas aulas.  

Haberá dous profesores de infantil nos accesos de educación infantil.  

Sairán ao recreo tantos profesores como grupos estables de convivencia,  ademais do profesorado de 

garda que apoiarán aos compañeiros destes grupos.  

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS  

36) Previsións en relación ao programa de madrugadores ou actividades previas ao comezo da 

xornada  

O programa de madrugada será organizado polo ANPA Ensino  Rabadeira segundo o protocolo 

establecido pola asociación.  

Este protocolo formará parte deste documento.  

O centro coordinará cos responsables do ANPA os espazos para utilizar en función da cantidade de 

usuarios en cada quenda.   

O alumnado de madrugadores permanecerá na aula designada ata que sexan trasladados ás aulas. 

Manteranse os grupos de convivencia estables. Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o 

curso escolar co obxectivo de mellorar a  trazabilidade dos contactos  

No programa de madrugadores seguirase o protocolo ordinario co engadido das medidas preventivas 

en materia de consumo de alimentos.  Sera obrigatorio o uso de máscara de protección para o 

desenvolvemento desta actividade para alumnado e persoal. (Alumnado/a de Educación Infantil uso 

recomendable)  

Disposicións para a realización de actividades extraescolares fose da xornada escolar ou despois do 

servizo de comedor.  

Prevese a realización de actividades extraescolares organizadas polo Anpa. Manteranse os grupos de 

convivencia estables. Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo 

de mellorar a trazabilidade dos contactos.  

O Anpa realiza un protocolo especifico no que se determinasen as medidas de prevención e protección 

fronte ao Covid 19 e no que se determinasen con claridade as responsabilidades das persoas 

organizadoras e xestoras. 

 



  

   

 

38) Determinacions para ANPA e reunions do Consello Escolar.  

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica no 

momento das mesmas.  

Desta forma propoñemos:  

Reunións telemáticas na plataforma oficial ofrecida pola Consellería.  

Presenciais, a condición de que a evolución do  covid permítao. Neste caso, e dado que o consello 

escolar está formado por 12 persoas, as reunións levarán a cabo nun espazo que garanta a distancia 

de seguridade e unha ventilación suficiente. En principio, na sala de usos múltiples. 

Para as reunións coa ANPA, ao ser un número reducido de persoas, pódense realizar  presencialmente 

se a situación epidemiolóxica permíteo, utilizando un espazo escolar suficientemente amplo que 

garanta a distancia social. Solicitarase previamente a asignación de espazo e a realización dos labores 

de desinfección e ventilación pertinentes.  

Para as reunións do ANPA e do consello escolar teranse en conta as medidas establecidas polo 

Ministerio de Sanidade e pola Conselleria de Sanidade e Educación referentes a limitación de reunións 

de persoas non conviventes e limitación de aforos.   

39) Previsión de titorías e comunicacións con familias. Normas para a realización de eventos.  

As titorías realizaranse os luns de 17 a 18 horas con cita previa utilizando as canles habituais de 

axenda do alumno, chamada telefónica e tamén abalarmobil.  

Serán preferentemente telemáticos (CISCO  WEBEX) e, no caso de ser presenciais, terán lugar na 

aula da titoría do alumno e coas seguintes medidas:  

• Uso de máscara.  

• Hixiene de mans ao acceder á aula.  

• Colocación de mesas a modo de separación para asegurar distancia.  

• Se é necesario revisar unha proba escrita, solicitarase con anticipación para ter unha copia e 

evitar a manipulación conxunta de documentos.  

 As reunións de inicio do curso estarán detalladas no plan de acollida, e realizaranse  presencialmente 

e / ou de forma telemática, limitando a presenza a unha persoa por familia para garantir a distancia 

interpersoal, sendo obrigatorio o uso de máscara.  



  

   

 

Non se realizarán eventos ou celebracións por non poder garantir a distancia mínima interpersoal de 

1,5 metros e non poder manter os grupos estables de convivencia.   

Estas celebracións poden ter lugar de forma diferente, sendo os diferentes equipos docentes os 

responsables da organización.  

En canto ás actuacións no propio centro, pódense realizar sempre que as quendas respecten o aforo 

e respéctense as normas de hixiene e ventilación entre actos.  

As saídas educativas poderán realizarse respectando a normativa vixente no momento da súa 

realización, especialmente en canto á capacidade dos museos e salas e os de transporte. É 

recomendable que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para 

aproveitar os numerosos recursos que ofrece o noso Concello.  

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO  

40) Establecemento de medidas para a entrada e saída de vehículos na escola, establecemento 

dun espazo de espera para os estudantes transportados. Criterios a ser o caso de priorización 

dos estudantes para o uso do transporte.  

A capacidade dos buses de transporte escolar será determinada en cada caso polo organismo 

autónomo ou estatal competente. Inicialmente, todas as vacantes poden usarse coa obrigación de 

usar unha máscara. No caso do uso de taxis ou VTC, pódense encher todos os asentos, ocupando 

finalmente o que está á beira do condutor.  

Asignaranse asentos fixos ao alumnado durante todo o curso escolar para poder realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias 

determinen un uso máis restritivo do mesmo.  

Os acompañantes da empresa de transporte que se encargan do seguimento dos alumnos, cando 

sexa obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo levan máscaras durante toda a viaxe 

e cada usuario ocupa o seu asento en todo momento.  

En xeral, cando se establecen limitacións de capacidade de vehículos, suspéndense as autorizacións 

excepcionais cando non é posible transportar a todos os estudantes con lexítimo dereito de transporte 

(máis de 2 km).  

No caso de que a capacidade dos vehículos non sexa suficiente para o traslado de todos os alumnos, 

o criterio de prioridade é a maior distancia de residencia á escola, tendo en conta que a administración 

tomará medidas para que o transporte realícese en condicións seguridade.  



  

   

 

A parada establecerase na vía pública, con acceso pola porta principal do centro gardando as 

distancias de seguridade e sempre con máscara de formar obrigatoria. haberá filas con suficiente 

separación entre alumnos. A saída dos alumnos transportados organizarase de forma similar á 

entrada.   

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR  

41) Establecemento de quendas para uso de comedor. Determinación dos lugares ocupados 

polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro.  

Protocolo establecido pola Xunta. 

“As medidas a adoptar nos comedores por orde de prioridade ou combinadas, serán as seguintes:  

• Aumentar o número de quendas para reducir o aforo do comedor en cada momento da comida. As 

quendas estableceranse (incluíndo a flexibilización da última hora de horario lectivo) en función da 

capacidade horaria do transporte escolar, e do persoal dispoñible para atender aos comensais que 

será o adecuado á rateo dos comensais que coman en cada quenda.” 

O alumno sentará no comedor agrupado por aulas, de maneira que se manteña a continuidade do 

grupo de pertenza. Manterase unha separación entre grupos non estables de convivencia de 1.5 

metros. Os alumnos permanecerán en todo momento sentados e só retiraranse a máscara no 

momento para comer. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para poder garantir a  

estanqueidad.  

O centro levará un rexistro dos lugares que ocupan cada un dos alumnos, con obxectivo de facilitar a 

localización dos contactos en caso de brote.  

No caso de existir varios pratos secuenciales recoméndase o uso de máscara entre ambos.  

O persoal colaborador será o mesmo en cada un das quendas. 

Prevese os seguintes horarios de comida: 

Comedor:  

1º QUENDA 13:10H: Alumnos de Infantil, 1º e 2º de Primaria (recollida na aula á 13:00 h)  

Deixan as mochilas e pertenzas na aula e unha vez finalizada a comida volven á aula. e esperan ata 

as 15:00 h para a saída.  



  

   

 

2º QUENDA 14:00H: Alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria Llevan sus pertenencias al comedor 

colocándolas junto a su silla y esperan hasta la salida para preservar el grupo estable de convivencia. 

Se realizarán actividades de entretenimiento para este alumnado.  

42) Previsión do persoal colaborador. Previsión de persoal de cociña e limpeza.  

Prevese que o centro conte con 12 persoas non docentes, pais/nais de alumnado para o coidado dos 

comensais. Un/unha colaborador/a ejercerá as funcións de encargado/a. 

Para preservar os grupos estables de convivencia solicítase ao servizo de  comedores da Xunta o 

incremento de 10 colaboradores/as. 

En todo momento contasen con máscara de protección, luvas, gorro, bata e adecuada hixiene de 

mans.  

 Asignarase sempre, dentro das posibilidades, o/a mesmo/a coidador/a por mesa.   

No Plan de Continxencia determínase as pautas para seguir no comedor e as pautas para seguir nos 

traballos de limpeza no comedor entre quenda e quenda. 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS  

43) Previsións necesarias doutros espazos do centro como aulas especiais.  

O profesorado especialista será o que se traslade ás aulas para evitar o desprazamento do alumnado 

polo centro salvo no caso de educación física e relixión e casos puntuais de alumnado con necesidades 

especiais, mantendo nestes casos o grupo de convivencia estable. (no caso de alumnos con 

necesidades especiais a actividade realizarase de forma individual).  

 No caso de Educación física e Relixión o alumnado será trasladado coa vixilancia do profesor/a que 

imparte esta materia.  

No caso de alumnos con necesidades especiais que deban desprazarse a aulas de apoio de forma 

individual será o profesor especialista o que se encargue do traslado do alumno.  

Nas aulas especiais e pavillón que se utilizan para o desempeño de educación física, relixión e apoio, 

os protocolos de limpeza serán extremos por tratarse de aulas e espazos de uso máis compartido. 

Tras o seu uso procederase a desinfección de superficies de contacto frecuente e ao final do día 

realizarase unha limpeza xeral das instalacións.  

Nestas aulas/ pavillón a hixiene de mans tamén é obrigatoria nas entradas e saídas das mesmas.  



  

   

 

O material que se comparte, segundo a metodoloxía de cada materia, debe desinfectarse ao comezo 

da actividade e unha vez finalizada a clase. Os alumnos involucraranse na conciencia social que ten 

a limpeza dos elementos comúns de uso privado.  

Onde a materia permítao, substituirase o uso de materiais por simulacións virtuais con soporte 

informático para reducir os contactos co material.  

En cada unha das materias adecuarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e 

minimizando o contacto cos materiais.   

No caso da clase de educación física, a actividade desenvolverase sempre mantendo o grupo de 

convivencia estable. Farase uso do pavillón e patio do centro. Non se abrirán os vestiarios. Os 

exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de materiais que han de ser 

utilizados por varios alumnos e buscando a súa limpeza e desinfección tras o seu uso. Realizaranse 

as modificacións necesarias na programación da materia. Uso de máscara de forma obrigatoria agás 

que se realice no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros de distancia e que o uso de 

máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Non Se permitirá que alumnos traian toallas 

das súas casas para o aseo. 

Nas clases de música, no caso de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de 

frauta e nos exercicios de canto) a distancia interpersoal será de 3 metros.  

44) Proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo. 

Evitarase na medida do posible os cambios de aula salva en Educación Física e Relixión. O profesor 

especialista acudirá á aula en busca do alumnado. En ningún momento mesturaranse alumnos de 

distintas aulas. (Descrito anteriormente)  

USO DE ASEOS:  

O uso dos aseos limitarase a unha simultaneidade non superior a un terzo da súa capacidade. Os 

estudantes deben desinfectarse as mans ao deixalo.  

Tratarase desde as aulas de educar no acceso aos baños dando as pautas necesarias para que o 

alumnado coñeza o procedemento. Indicarase ao alumnado que, ao chegar ao aseo, pregunte a viva 

voz se esta ocupado, e en caso de estalo esperará no sinal indicador colocado a un metro da porta do 

aseo ata que salga o alumno que estaba no seu interior.  

Durante os descansos e nas entradas e saídas do centro haberá profesores de garda comprobando a 

capacidade dos baños e asegurando que a distancia se cumpra nas filas de entrada e saída.  



  

   

 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou estudantes só poderá utilizar un 

dos baños máis próximos á entrada do centro.  

45)  Uso da biblioteca  

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño 

da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condiciones 

de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. A persoa responsable da biblioteca, xunto coa 

dirección, establecerá un protocolo de acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O 

alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.  

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

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

rematar, os/as usuarios/as 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 catro horas antes de volver aos andeis. 

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

dure a situación excepcional.  

Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias. 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS  

46) As determinacións sobre o horario de recreo, os espazos, no seu caso mesmo as súas 

divisións, e o uso e orde no recreo faranse en detalle no plano con asignación de espazos a 

grupos ou niveis e con previsións propias para grupos estables de convivencia.  

Nos recreos manteranse os grupos de convivencia estables. Estableceranse espazos diferenciados 

para os distintos grupos e estableceranse quendas.  

Horarios Recreo Educación Infantil:  

4º de Infantil:  12:00 h a 12:30 h   

5º de Infantil: 11:30 a 12:00  

6º de Infantil: 11:30 a 12:00  

No recreo de Infantil prevese contar con 5 profesoras, 2 profesoras de apoio e un/unha profesor/a de 

primaria.  



  

   

 

Estableceranse mediante cinta señalizadora os espazos diferenciados no caso de que salga o 

alumnado de infantil ao patio exterior para a permanencia do grupo estable.  

En caso de choiva distribuiranse por grupos de convivencia estable en patio cuberto, aula de 

psicomotricidade e aula. Irase rotando.  

Horario recreo Educación Primaria: Realizarase en 2 quendas:  

1º QUENDA de 11:30 h a 11:55 h: 1º, 4º E 6 zonificación segundo se indica no plano.  

2º QUENDA de 12:00 h a 12:25 h: 2º, 3º e 5º zonificación segundo se indica no plano.  

 

  

  

  



  

   

 

  

Crearanse 7 zonas diferenciadas para E. P. que garantan que cada nivel pode ter un espazo de recreo 

no que se respecte a distancia social. Indicarase mediante cinta señalizadora os espazos para ocupar.  

Os días de choiva o alumnado permanecerá na súa aula e, usando a máscara de protección, 

permitirase a interacción dentro da mesma aula. Aumentarase a ventilación da aula.  

Na medida do posible nos espazos dedicados á recreación, marcaranse no chan con sinalización que 

lembre as distancias de seguridade.  

Durante o período de recreo, os alumnos serán supervisados reforzando a presenza de profesores. 

Así mesmo, prohibirase o uso de elementos comúns do xogo ou o uso de obxectos e xoguetes que 

poidan ser compartidos. Serán precintados con cinta señalizadora. Os alumnos non poderán traer 

obxectos, xoguetes, etc dos seus domicilios. 

 

 



  

   

 

47) Profesorado de vixilancia: 

O horario de entrada para todo o profesorado durante a situación excepcional debida á pandemia e ás 

8:45 co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19 nas aulas.  

O profesorado organizarase de xeito que fará garda en cada aula e nas entradas e exteriores do centro.  

No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando tamén a presenza de 

profesorado. 

Establécense dúas quendas de recreo con tres patios diferenciados e subdivididos para que cada 

grupo estable de convivencia teña o seu espazo.  

A vixiancia dos recreos farase cos/coas mestres/as que imparten clase ao grupo de convivencia e co 

apoio do resto de profesorado. 

      

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS 

PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA  

49) Metodoloxía na aula, o uso dos baños que se sitúan nela. Tamén se incluirán as 

determinacións sobre o traballo nas esquinas e o uso de materiais de aula.  

Comezarase o día con accións que traballen en lembrar as normas de hixiene e sensibilizar aos 

estudantes sobre a pandemia, actividades que se realizarán como algo divertido. Hai que ter en 

conta que o uso de xel hidroalcohólico a idades temperás pode supoñer o risco de que leven os 

dedos á boca inmediatamente polo que no caso dos dispensadores non deberían ser accesibles 

sen supervisión.  

Formaranse grupos de convivencia estables tanto en Educación Infantil como en Primaria, 

reducirase o traballo simultáneo en mesas de grupos grandes. Manterase durante o curso aos 

mesmos compañeiros.   

Nas aulas de Educación Infantil manteranse os grupos estables, garantíndose a  estanqueidade do 

grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo. 

Nas aulas traballarase mediante grupo colaborativos dun máximo de 5 alumnos/ as sempre os 

mesmos, que se constituirán como subdivisiones dos grupos estables de convivencia para mellorar 

a trazabilidade dos contactos.  Os grupos traballarán con distanciamento físico de 1.5 metros 

respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible o alumnado utilizase máscara de 

protección e é recomendable en entradas e saídas e desprazamentos polo centro educativo. Para 



  

   

 

o persoal docente e non docente que teña contacto cos grupos de infantil o uso de máscara de 

protección é obrigatorio.  

No caso das aulas de 1º de Primaria nas que existen mesas de dous alumnos indivisibles optásese 

pola ocupación de dous alumnos por mesa, mantendo esta ocupación durante todo o curso e 

mantendo entre elas a máxima separación que permita a aula. Determínase desta forma xa que son 

grupos de convivencia estable.  

O uso de máscara de protección será obrigatorio a partir dos 6 anos con independencia do 

mantemento da distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento 

xurídico.  

Para o xogo en recunchos delimitarase e organizará o seu uso de forma individual, garantindo a 

desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo como dos materiais. Estes materiais non serán 

de moitas pezas, serán fáciles de desinfectar. É recomendable retirar xoguetes ou obxectos que 

non sexan estritamente necesarios.  

En cada aula colocarase un contedor no que se colocasen os elementos a desinfectar polo persoal 

de limpeza. Indicarase claramente con cartel indicador.  

Retirarase da aula o mobiliario non necesario e retirásense das paredes todos os elementos 

decorativos, papelería, cartelería, fotos, etc. Nas aulas de educación Infantil  se retirarán de igual 

forma todos los elementos decorativos, papelería, cartelería… existentes.  

Non se utilizarán as perchas. Os alumnos colocarán mochilas e roupa na súa cadeira.  

En Educación Infantil as pertenzas do alumno colocaranse da forma máis individualizada posible.    

Durante os recreos reforzarase a vixilancia, tentando evitar o contacto. Manterase nos recreos    o grupo 

estable de convivencia sen que teña contacto con outros grupos. Precintaranse os      elementos de xogo 

situados nos patios.  

O uso de máscara nos grupos de idade de Educación Infantil non será obrigatorio, pero se recomendable 

nas entradas e saídas.   

49) Previsión específica para os xogos e actividades a realizar durante o recreo. Incluirase un 

prognóstico da hora da merenda.  

A merenda realizarase de forma individual dentro da aula antes de saír ao recreo para os alumnos de infantil 

e de primaria. Cada alumno permanecerá sentado mentres merenda. Desinfectarán de forma previa as 

mans.  



  

   

 

Sinalizarase con cinta señalizadora as zonas para utilizar por cada aula de convivencia estable. Non se 

permitirá o xogo de contacto.  

Nos recreos manteranse os grupos de convivencia estables. Estableceranse espazos diferenciados para os 

distintos grupos e estableceranse quendas.  

Na medida do posible nos espazos dedicados á recreación, marcaranse no chan con sinalización que lembre 

as distancias de seguridade de 1.5 metros.  

Durante o período de recreo, os alumnos serán supervisados reforzando a presenza de profesores. Así 

mesmo, prohibirase o uso de elementos comúns do xogo ou o uso de obxectos e xoguetes que poidan ser 

compartidos. Os alumnos non poderán traer obxectos, xoguetes, etc dos seus domicilios.  

  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

50) As previsións para o uso destes espazos deberán detallar o uso e hixiene dos elementos 

e ferramentas que poden ser utilizados por varios alumnos e rexistrarase o detalle do uso 

dos equipos e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos segundo os diferentes 

ensinos. prevención.  

O centro non dispón de talleres nin de laboratorios.  

As aulas  música, arte e o laboratorio de idiomas non serán utilizadas para evitar desprazamentos 

do alumnado.  

NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE  

51) Medidas. (O equipo de COVID, en colaboración co departamento de orientación,        establecerá 

as medidas concretas en relación ás diferentes tipoloxías de alumnos con  NEE  en colaboración 

con departamento de orientación establecerá  as medidas concretas en  relación  coa diferente 

tipoloxía de alumnado con  NEE).  

No coidado de estudantes con necesidades educativas especiais, recoméndase o uso de máscaras dentro 

e fose da aula. No caso de non poder utilizala, elixiranse outras fórmulas que garantan a protección 

individual, como o uso de biombos e pantallas de protección, establecendo grupos estables de convivencia 

formados por alumnos do mesmo grupo docente e aula. Neste caso, as interaccións grupais serán limitadas.  



  

   

 

O persoal que preste atención a estes alumnos valorará o uso de pantallas / pantalla de protección individual 

no caso de que o alumno non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a 

distancia de seguridade.  

No caso de que os alumnos non teñan autonomía, organizarase para acompañalos nas entradas, saídas, 

traslado polo centro e no recreo, así como hixiene de mans no momento da entrada ao centro, cambio de 

aula e actividade, despois ir ao baño, despois de esbirrar ou  toser, antes e despois de comer e naqueles 

casos nos que sexa necesario, dando sempre espazo para o desenvolvemento da súa autonomía.  

O profesorado poderá manter contacto físico co alumnado de NEE no caso de que sexa necesario.  

Asignarase un aseo por planta en E. P. e un en E.I.  no que se intensificará a limpeza e desinfección como 

medida de prevención de riscos. Os alumnos con necesidades especiais serán acompañados aos aseos 

polo seu coidador  

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

protección e hixiene que estes estudantes necesitan para o seu coidado.  

No caso dunha escolarización combinada coidarase de adoptar as mesmas medidas para facilitar a 

comprensión das mesmas por parte destes alumnos.  

A escola adecuará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a estes alumnos que escolarizasen, aos 

diferentes sistemas de comunicación utilizados con alumnos con necesidades educativas especiais.  

No caso de que os alumnos con  NEE necesiten saír da aula para clases de apoio, PT, Ao, o profesor 

especialista acompañáseo ata a aula.   

52) Tarefas e medidas que debe realizar o persoal docente e asistencial en relación cos estudantes. 

As medidas estarán suxeitas a un seguimento continuo para a súa adecuación a cada circunstancia.  

O persoal que preste atención a estes estudantes valorará o uso de pantallas de protección no caso de que 

o estudante non poida facer uso das máscaras de protección.  

No caso de que os alumnos non teñan autonomía, organizarase para acompañalos nas entradas, saídas, 

traslado polo centro e no recreo, así como hixiene de mans no momento da entrada ao centro, cambio de 

aula e actividade, despois ir ao baño, despois de esbirrar ou  toser, antes e despois de comer e naqueles 

casos que sexa necesario, dando sempre espazo para o desenvolvemento da súa autonomía.  

Asignarase un aseo próximo á aula no centro no que se intensificará a limpeza e desinfección como medida 

de prevención de riscos.  



  

   

 

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

protección e hixiene que estes estudantes necesitan para o seu coidado. De forma periódica o equipo  Covid 

avaliará a eficacia das medidas de prevención con este alumnado para determinar se se cumpren.  

No caso dunha escolaridade combinada, coidarase de adoptar as mesmas medidas para facilitar a 

comprensión destas por parte destes alumnos.  

O colexio axustase todas as indicacións e comunicacións dirixidas a estes alumnos que se atopan 

escolarizados, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados con alumnos con necesidades educativas 

especiais.  

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO  

53) Medidas para as reunións de profesores, uso da sala de profesores e departamentos, 

estableceranse as medidas adecuadas de acordo co número de persoas e a capacidade 

dispoñible.  

Corresponde aos docentes manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de 

protección e, de acordo coas capacidades do grupo, calquera contido utilizarase para inculcar nos 

estudantes a conciencia da natureza social da pandemia e o beneficio común de cumprir coas 

regras.  

Os docentes deberán contar cunha subministración de material de hixiene composto por papel 

desechable, solución desinfectante e xel  hidroalcohólico de uso individual, que utilizarán en cada 

cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como o material dos docentes de uso non 

individual que utilizases en cada unha das aulas. A escola proporcionará material de limpeza e 

desinfección.  

 En cada cambio de grupo, os profesores serán responsables da hixiene das súas mans e do 

material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar aos alumnos as 

medidas de hixiene e seguridade.  

Todas as reunións de profesores levarán a cabo cumprindo coas normas de protección e a 

capacidade do local, cando isto non sexa posible desta forma utilizarase medios telemáticos.  

As reunións de nivel e dinamización poderanse realizar nas aulas mantendo a distancia de 

seguridade e co uso de máscara de protección de forma obrigatoria.  

O equipo directivo determinará a capacidade máxima das aulas e salas de profesores que permita 

cumprir coa distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando cunha x na mesa os espazos que non 

se poden utilizar e lembrando a necesidade de hixienizar o lugar ocupado en cada cambio de 



  

   

 

profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas ou máquinas expendedoras. A 

persoa que utilice teclado, pantalla, rato, maquinas de  vending, encargásese da súa desinfección 

tras o seu uso. Marcarase á entrada da sala de profesores o aforo máximo establecido.  

A sala de profesores situada no edificio de infantil terá un aforo máximo de 3 persoas. A sala de 

profesores situada no edificio de primaria terá un aforo máximo de 6 persoas.  

Prestarase especial atención á ventilación da sala. Haberá  dispensadores de xel e panos  

desechables, así como unha papeleira con pedal. Será responsabilidade individual dos usuarios dos 

equipos informáticos limpar e  desinfectar o equipo de traballo con produto desinfectante  virucida. 

Para utilizar a máquina de café, os usuarios deben realizar unha limpeza de mans previa e, ao 

finalizar, deben utilizar unha papeleira con pedal para tirar os vasos  desechables.  

Nas sala de profesores indicarase con sinal en forma de X situada sobre a mesa os postos que non 

se poden ocupar para así asegurar que se respectan os 1.5 metros de distancia.  

Colocar sinais no chan, con cinta adhesiva ou similar, para asegurar que se respectan o 1.5 m. en 

lugares onde é previsible que poida haber colas (máquinas de vending e café, microondas, …).  

Nas máquinas de vending e café, colocar carteis que lembren o lavado de mans antes e despois de 

pulsar os botóns.  

A limpeza de botoneras de máquinas de  vending e café, mesas, cadeiras,  manetas, debe ser 

extremada,  idealmente tras cada uso.  

Sempre que sexa posible, as reunións de titoría realizásense de forma non presencial. Se isto non 

é posible por imposibilidade dos pais e a reunión ha de ser presencial farase na aula.  

Como norma xeral co fin de limitar o numero de persoas presentes nun espazo simultaneamente, 

evitarase as reunións e asembleas presenciais e faranse de forma telemática. Se por algún motivo 

de decidise facer de forma presencial establécense as medidas seguintes:  

•Elixirase ou espazo amplo do centro para celebrar a reunión.  

 •Uso obrigatorio de máscara  

  •Manterase distancia de seguridade de 1,5 metros   

  •Completa hixiene de mans na entrada e saída da reunión.  

 



  

   

 

54) Normas en materia de reunións de Órganos colexiados (O centro incluirá disposicións 

para acomodar a reunión dos órganos colexiados do centro ás situacións máis seguras, 

mediante o uso do estoxo de ferramentas de comunicación a distancia).  

Claustro e CCP: Se llevarán a cabo en el salón de usos múltiples en las condiciones expuestas en 

el punto anterior. En el caso de que la situación lo impida, se empleará la comunicación telemática 

usando la plataforma ofertada.  

Consello escolar: Empregarase o salón de usos múltiples, que permite que os 12 membros garden 

a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. Igual que no caso do claustro, de 

ser necesario, empregaranse os medios telemáticos.  

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO  

55) Formación en educación en saúde (De acordo co establecido no plan de formación 

docente e os programas de formación existentes no centro, intensificarase a educación en 

saúde, particularmente na prevención fronte ao COVID-19. O plan incluirá unha previsión das 

actividades que se realizarán cos alumnos ao longo do curso e unha previsión xeral do 

carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao  SARS- CoV-2).  

Ao longo de todo o curso e de forma transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte ao 

Covid-19.  

Con respecto a este punto, cumprirase coas premisas descritas no protocolo das  Consellerias de Educación 

e Sanidade.  

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidos neste plan para a difusión de toda a información 

de relevancia con respecto a este tema, en especial as enviadas polas  Consellerias de Educación e 

Sanidade.  

Da mesma forma, facilitarase o acceso á documentación e charlas formativas de interese.   

56) Difusión de información sobre medidas de prevención e difusión de medidas e comunicacións 

realizadas polo Ministerio de Saúde e o Ministerio de Educación.  

O equipo de  COVID difundirá a información sobre as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 

implementadas no centro para que chegue e sexa comprendida por toda a comunidade educativa. A difusión 

realizarase a través da  paxina web do colexio, vía correo electrónico ou polo plan de comunicación que se 

considere nese momento en función da información para difundir. Colgarase en caso necesario no taboleiro 

de anuncios do centro. 



  

   

 

En caso de urxencia da comunicación, realizarase vía telefónica. 

57) Profesorado coordinador dá  xestión e dinamización dás aulas   

AULAS VIRTUAIS E ENSINO A DISTANCIA:  

O Ministerio de Educación, Universidade e Formación Profesional pon ao dispor de todos os centros 

unha Aula Virtual, a través da dirección: https://www.edu.xunta.gal/centros/rabadeira/aulavirtual2. El 

acceso a él estará en el sitio web de la escuela.  

As aulas virtuais utilizaranse, no seu caso, e no caso de educación a distancia, con alumnos de 

Educación Infantil e con 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Primaria, 5º e 6º utilizarán a plataforma da aula 

virtual.  

Todos os profesores do centro contan cunha formación básica que lles permite utilizar as aulas 

virtuais e dixitais, como se demostrou ao longo do curso 19/20.  

En calquera caso, o coordinador do equipo de  Tics será o responsable dos traballos de mantemento 

da aula virtual, que, estará lista para o inicio do curso cos cursos 2020/2021 creados. O resto das 

funcións (comunicación coa  UAC, coa responsable da área de Abalar, difusión de accións 

formativas ...) forman parte das tarefas do equipo de  Tics.  

Continuarase coa oferta formativa en aulas virtuais. Os asesores de área de Abalar e a  UAC 

(Unidade de Atención do Centro) prestarán especial atención á atención dos problemas tecnolóxicos 

que poidan xurdir. Para dotar de contidos á aula virtual, os profesores poden utilizar os dispoñibles 

no espazo de Abalar, os que figuran na web do Ministerio ou calquera outro dispoñible.  

58) Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”:  

O equipo directivo elaborará o Plan de acollida que será publicado na primeira semana de setembro 

e presentado ás familias nas reunións iniciais de principio de curso que terán lugar nos días e horas 

establecidas previamente.  

A convocatoria a esas reunións de inicio de curso realizarase a través de mensaxería abalar e será 

publicada na web do centro.  

O Plan de acollida recollerá toda a información sobre normas básicas de protección, instrucións en 

caso de aparición de sintomatoloxía compatible con Covid, horarios de entrada e saída, quendas de 

comedor. Atención a pais e titorías, oferta de actividades extraescolares, normas de funcionamento, 

hixiene e saúde, así como as canles de comunicación co profesorado.  

 



  

   

 

58) Difusión do Plan de adaptación ao contexto do Covid 19  

O “Plan de adaptación á situación do COVID-19” é un documento público do centro que estará ao dispor 

das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade 

educativa.  

 Difundirase na web do centro e polas canles que o centro considere oportunos.   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

“PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO” 

 

O Plan de Continxencia do colexio CEIP PLURILINGUE DA  RABADEIRA ten como obxectivo 

establecer os procesos para a continuación da actividade académica presencial no caso de que se 

interrompeu a suspensión da actividade docente como consecuencia da aparición dun brote que 

signifique o cesamento da actividade presencial nun aula / etapa educativo / centro.  

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

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

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

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

síntomas ou diagnosticada de COVID-19.  

2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o presente plan de continxencia 

e levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao 

que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso 

de afectar a alumnado.  

3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 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 máscara, e logo de seguir as instrucións do centro 

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

4. 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 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia Xefatura 

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

enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará 

da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de 

contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o 

período que sinale a xefatura de sanidade.  

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

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

cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.  



  

   

 

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

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

educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función 

do número de contactos identificados en cada abrocho.  

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en cada caso 

o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que se 

comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen 

prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria.  

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

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

seguintes supostos:  

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

totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado a ese grupo.  

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

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

totalidade do centro educativo. 

 9. 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 corentena de polo 

menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo.  

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

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

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

consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.  

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL  

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente 

a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado 

impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben 

achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a 

profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación 

continua da mesma.  



  

   

 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla de 

equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais 

dificultades da educación realizada por medios telemáticos.  

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá 

adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando 

coincidan co tempo de suspensión.  

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 

seguintes medidas: 

a) Mantener un contacto permanente con los estudiantes y sus familias, tanto para conocer la evolución 

del estado de salud como para continuar la educación a distancia.  

b) Actualizar el aula virtual de los niveles afectados para asegurar la continuidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

c) Realizar tareas de desinfección profunda en el centro. 

d) Revisar el protocolo para detectar posibles errores y realice las modificaciones que se  consideren 

apropiadas.  

e) Coordinar con el profesorado implicado los cambios de organización de las fases.  

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL  

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de 

reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva.  

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa 

duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á 

Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.  

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas consellerías de Educación 

e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de reincorporación:  

Fase 1 (Adecuación dos espazos)  

Duración: (por determinar). Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. 

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

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

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 



  

   

 

- Desinfección de todos os espazos  

- Revisión do plan de adaptación buscando posibles erros na redacción ou na execución.  

Fase 2 (Formación de pequenos grupos)  

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 33 % en grupos de 

máis de 20 alumnos e do 50% en grupos de menos de 20 alumnos  

Obxectivos: 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e de 

hixiene de mans.  

- Combinar o ensino presencial e a distancia. 

 - Revisión das actividades realizadas no período de ensino telemático.  

- Avaliación desa etapa.  

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)  

Duración: (3 xornadas lectivas) A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50 % en 

grupos de máis de 20 alumnos e do 100% en grupos de menos de 20 alumnos 

 Obxectivos:  

- Comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo 

- Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en práctica os contidos expostos na aula 

virtual. 

Fase 4 (Fase de reactivación)  

Duración: (2 xornadas lectivas) Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado Obxectivos:  

- Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases.  

- Comprobar o grao de adquisición do traballado. 

 - Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período.  

- Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego da aula virtual para as tarefas e 

para complementar as aprendizaxes na casa
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REXISTRO DE LIMPEZA      

AULA:    

DIA  HORA  LIMPEZA  

ACCESORIOS 

DE USO 

COMPARTIDO(*)  

LIMPEZA  

MOBILIARIO 

(**)  

LIMPEZA  

INTERRUPTORES/POMOS 

PUERTAS  

LIMPEZA 

SUELO  

NOME/FIRMA 

RESPONSABLE  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

(*) Incluyen utensilios de salas y accesorios de saneamiento de baños, y en el caso de zonas comunes los pasamanos, 

barandillas, papeleras, etc.  

           (**)En el caso de los aseos el mobiliario se sustituye por los saneamientos (lavabos e 

inodoros) Marcar en todos los casos √ si la limpieza del elemento se ha efectuado 
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REXISTRO  VENTILACION  AULAS  

AULA:  

DIA  HORA DE 

APERTURA  

  HORA DE 

PACHE  

  NOMBRE/FIRMA 

RESPONSABLE  
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 PLANO  SITUACIÓN PUERTAS ENTRADA Y SALIDA:  
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PLANO DE RECORRIDOS EDUCACION PRIMARIA:  
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PLANO ZONIFICACION RECREOS PRIMARIA:  
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PLANO DE REFERENCIA PARA SEÑALIZACION DEL MARCADO DE RECORRIDOS Y UBICACIÓN DE 

DISPENSADORES DE GEL HIDROLACOHOLICO, PAPELERAS:  
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PLANO DE UBICACIÓN AULAS COVID:  

  

SITUACIÓN AULA COVID EN EDIFICIO DE PRIMARIA:  

  

  

Planta baixa do edificio de Educación Primaria  
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SITUACIÓN AULA COVID EN EDIFICO DE EDUCACIÓN INFANTIL:  

  

Primeira planta do edificio de Educación Infantil  

  


