
ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2021-

2022”

1. Datos do centro

Código  Denominación

15017107 CEIP da Ramallosa

Enderezo C.P.

Travesía da Ramallosa, nº 9 15883

Localidade Concello Provincia

A Ramallosa Teo A Coruña

Teléfono Correo electrónico

881866491 ceip.ramallosa@edu.xunta.gal

Páxina web

www.edu.xunta.gal/centros/ceipramallosa
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Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

Teléfono  móbil  de contacto  (ou  teléfono  do  centro  con  compromiso  de
desvío a un teléfono móbil)

647757518
881866498
881866492
881866491
646682482

Membro 1 Rafael Vilar Seoane Cargo Director

Tarefas asignadas
• Coordinador Covid
• Interlocución coas familias, o persoal do centro e a administración.
• Comunicación de casos.

Membro 2 Óscar Suárez Carbia Cargo Mestre de Música. 

Tarefas asignadas
• Interlocución co persoal do centro.
• Control e organización do material e protección
• Control das medidas hixiénicas.

Membro 3 Janet Flores García Cargo Secretaria

Tarefas asignadas
• Interlocución co persoal do centro.
• Control e organización do material e protección
• Control das medidas hixiénicas.

3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde de Cacheiras Teléfono 981800173

Contacto Raquel Alfonso

4. Espazo de illamento

Aula de informática.
Espazo amplo con ventilación. Atópase nun edificio anexo o cal permite ter un coidado especial e a 
aula utilizaríase en exclusiva para esta finalidade.
Dotación:

• Batas desbotables
• Máscaras protectoras
• Pantalla axustable protectora
• Luvas
• Termómetro de distancia
• Elementos desinfectantes de mans
• Elementos desinfectantes de superficies
• Papeleira de pedal
• Dispensador de panos desbotables

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA

4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

23 23 32 28 44 53 59 58 45
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6. Cadro de persoal do centro educativo

PERSOAL DOCENTE PERSOAL NON DOCENTE

30 9

7. Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo C

Aula Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7
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Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo C

Aula Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo C

Aula Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia

Educación Infantil
• 1 grupo de 4º de EI
• 1 grupo de 5º de EI
• 2 grupos de 6º de EI

Constituirán  4  grupos  de  convivencia  independentes.  Empregarán  ademais  o  ximnasio
(segundo a súa dispoñibilidade) para realizar psicomotricidade.
Educación Primaria

• 2 grupos de 1º de EP
• 2 grupos de 2º de EP
• 3 grupos de 3º de EP
• 3 grupos de 4º de EP
• 3 grupos de 5º de EP
• 2 grupos de 6º de EP

Formarán un grupo único cada un deles, en todas as actividades que realicen e empregarán a
aula propia do grupo sempre agás para a clase de psicomotricidade que utilizarán o ximnasio ou o
polideportivo e na clase de música que empregarán o espazo propio da materia.

No  caso  de  que  fora  necesaria  a  realización  de  actividades  conxuntas  nas  que  participe
alumnado de distintos grupos faríase sempre mantendo a distancia de seguridade e coa máscara posta
en todo momento.

9. Canle de comunicación

Para dar a coñecer os casos de sintomatoloxía compatible e as incidencias ou ausencias, tanto
o profesorado como o persoal non docente e as familias empregarán os seguintes teléfonos:

• Centro educativo: 881866498 / 881866492 / 881866491 / 646682482
• Coordinador Covid: 647757518

Tamén poderán comunicalo empregando o correo electrónico: ceip.ramallosa@edu.xunta.gal
Ademais informarase, polo menos unha vez en cada trimestre, ao consello escolar do centro
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sobre as medidas adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios.

10. Rexistro de ausencias

O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria
de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infec-
ción por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no
Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse aos cen -
tros educativos, senón que deberase adoptar polo persoal dos centros educativos as medidas oportu-
nas en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausencia.

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas
no anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente
darán coñecemento ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domici-
liario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua.
Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnós-
tico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da
proba.

As ausencias do profesorado e persoal non docente serán comunicadas á dirección do centro e
rexistradas na aplicación XADE.

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán
unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha
infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a au-
sencia. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse,
cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que apa-
rece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co
seu médico ou pediatra.

A realización da autoenquisa e da toma de temperatura diaria será responsabilidade das fami -
lias. Ao inicio do curso terán que cubrir e entregar asinada unha declaración responsable cubrindo o
modelo que se lle fará chegar a través de abalarmóbil.

As ausencias do alumnado serán comunicadas á coordinadora do equipo COVID que informará
aos titores/as. Estas rexistrarán as faltas no XADE e estarán sempre xustificadas, non sendo preciso o
xustificante do facultativo para a súa acreditación, abondará coa xustificación das familias.

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado. Ao
rexistro convencional empregado habitualmente engadiremos un específico para aquelas ausencias
provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19. As follas de rexistro de ausencias por sintoma-
toloxía compatible serán entregadas cada fin de mes á dirección do centro. Ver Anexos de rexistro por
sintomatoloxía compatible.

11. Comunicación de incidencias

A comunicación dos posibles casos detectados e o subministro de información realizarase a
través da canle informática “EduCovid” que se poñerá en funcionamento dende a Consellería de Edu-
cación.

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 con-
firmados no centro.

A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección de
datos os seguintes fluxos de información:

• No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún alumno/a
da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a información dos contac-
tos estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da
mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do transporte e do
comedor escolar, os compañeiros do transporte particular no que viaxan varios nenos do cen-
tro, así como aquela información sobre outros contactos vinculados ao centro educativo que
poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. O rastrexo doutros eventuais
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contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades extraescolares terán que ser recollidos
polo SERGAS. A mesma información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura te-
rritorial da consellería de Sanidade solicite información no caso de que existan casos sospeito-
sos por sintomatoloxía compatible con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos que
existan indicios de que teñan xurdido no centro educativo.

• No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso posi -
tivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que traballe no
mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde solo resultara visible para o equi-
po COVID do centro escolar.
A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese xeral

na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con consentimento dos repre -
sentantes dos menores que obra nas bases de datos da Consellería de Educación poderán ser submi -
nistrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.

O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os
que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo.

O Xefe de estudos, como coordinador do equipo COVID, será o encargado de manter a comu-
nicación 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 Pande-
mia.

Id. Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos
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14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario
de avaliación

No presente curso, os apoios de PT e AL como norma xeral desenvolveranse nas aulas de
apoio.

Non se realizarán intervencións na aula ordinaria, esta decisión foi aprobada en Claustro e no
Consello Escolar; salvo naqueles casos de atención preferente debido ás necesidades específicas que
presenta este alumnado. Esta medida excepcional adoptámola para evitar a entrada e permanencia de
máis profesorado nas “aulas burbulla” e pola proximidade física co alumnado obxecto de intervención
que require este tipo de apoio.

Na planta baixa están situadas unha aula de PT e outra de AL, na terceira planta temos unha
segunda aula de PT. O DO atópase no primeiro andar, onde se realizarán as valoracións por parte da
orientadora de xeito individual. As reunións coas familias levaranse a cabo vía telemática ou telefónica,
e se as circunstancias o requiren serán presencialmente adoptando todas as medidas sanitarias nece-
sarias.

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adopta -
mos as seguintes medidas:

• Emprego de máscara como norma xeral.
• Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido, a aula de AL contará cunha mampara

transparente que será empregada cando sexa necesario.
• Aconséllase ao profesorado destas especialidades que empreguen viseiras protectoras.
• Os apoios serán de xeito individual ou con algún/algunha compañeiro/a da mesma aula, xa que

non se poden mesturar os grupos.
• Como norma xeral, manterase a distancia de seguridade nas aulas de apoio, non excedendo o

número de tres alumnos por sesión.
• Entre cada sesión, realizarase ventilación das aulas e limpeza/desinfección dos elementos em-

pregados.
• Ademais dispoñemos de desinfectante de mans que utilizaremos ao inicio e ao remate das se-

sións.
Como modelo de cuestionario, empregaremos o que figura no protocolo que irá anexo ao plan.

15. Titorías coas familias

O horario de atención ás familias será os martes de 16:00 a 17:00.
Nas titorías coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada.
Poderán facerse as reunións titoriais presenciais cando sexa imposible ou moi complicado fa-

cela doutro xeito. Neste caso a reunión levarase a cabo no salón de actos ou outro espazo que permita
garantir a distancia de seguridade. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente
desinfección de mans.

Para as titorías será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas
NOFC (abalarmóbil, axenda do alumnado, teléfono, ...).

En 4º de EI realizarase unha reunión presencial colectiva antes do inicio do curso con todas as
familias. Se é posible realizarase no exterior do centro e coas medidas de seguridade axeitadas (uso de
máscara e distancia social)

En EP no caso de que sexa posible realizarase unha reunión presencial con todas as familias
(só un membro de cada familia), coas medidas de seguridade axeitadas: uso de xel hidroalcohólico,
uso de máscara e distancia social)

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

Empregarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e 
o envío de comunicacións a través de abalarmóbil, ademais da axenda do alumnado.

Para comunicacións máis urxentes ou inmediatas empregarase o teléfono.
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Coas demais persoas alleas ao centro empregaremos xeralmente o correo electrónico ou o te-
léfono.

17. Uso da máscara no centro

O uso da máscara no centro será obrigatoria en todo momento, dentro das aulas propias, para
o alumnado de máis de seis anos, aínda que o profesorado poderá permitir en algúns momentos que
se retire, para o cal se manterá sempre a distancia de seguridade. Tamén será obrigatoria na circula -
ción polos espazos comúns, nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas ao
comedor escolar.

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a
obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aín -
da que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara
de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no co -
medor.

O uso de máscara non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade
ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de
discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten
alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá
ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.

Na etapa de EI, aínda que non é de uso obrigado para o alumnado, sempre que sexa posible
usarase a máscara dentro da aula. O profesorado de EI poderá facer excepcións segundo as necesida-
des do seu alumnado se así o precisan para favorecer a adaptación e familiarización co uso da másca-
ra (a lei contempla que non é de carácter obrigatorio no alumnado menor de 6 anos).

O profesorado empregará a máscara continuamente, tanto fóra como dentro das aulas pola súa
función de protección e polo seu carácter exemplificante, agás naqueles momentos nos que impida o
normal desenvolvemento do seu traballo. Cando isto se produza, será obrigatorio manter a distancia de
seguridade.

Os familiares que acudan ao centro deberán tamén usar sempre máscara.
Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros incluírase

a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os
sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

A Versión 1 deste plan e posteriores serán comunicadas ao persoal do centro a través da páxi-
na web a finais do mes de setembro.

Será comunicado ás familias a través da páxina web do centro unha vez sexa aprobado pola
dirección  e informado o CE. Enviarase ás familias o link mediante o sistema habitual de mensaxería do
colexio: Abalarmóbil.

Darase a coñecer ao alumnado de primaria (niveis de ensino obrigatorio) nos primeiros días de
curso.

O plan será aprobado pola dirección do centro e informado o CE, será remitido tamén a Inspec-
ción educativa xunto co resto da documentación correspondente ao inicio de curso.

Id. Medidas de limpeza

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

A limpeza realizarase con especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de con-
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tacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e
outros elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos
aseos.

As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores,
tales como áreas de descanso, vestiarios, aseos...

No caso da limpeza da cociña e do enxoval empregado durante o servizo de comedor, será o
persoal de cociña o que a leve a cabo. No caso do enxoval empregado para o servizo de comedor será
limpado no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero podido estar en contacto coas mans dos
estudantes.

No caso de materiais de uso común, como ordenadores, tablets, material de robótica... realiza-
rase unha limpeza por parte do usuario ao finalizar o seu uso con xel desinfectante. Logo de cada lim -
peza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro, pro-
cedéndose posteriormente ao lavado de mans.

20. Distribución horaria do persoal de limpeza

A limpeza e desinfección do centro realizarase en función do acordo entre o centro educativo e
o concello de Teo, da seguinte maneira:

• Durante a xornada de mañá, ás 10h, unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza
das mesa do comedor que se empregaron no servizo de madrugadores e de superficies de uso
frecuente (pomos das portas, os pasamáns e outros semellantes que poden ser manipulados
ou tocados por varias persoas) Limpará tamén os baños das tres plantas.

• Despois do recreo 12:30 repetirase a limpeza dos aseos e das superficies de uso frecuente.
• Durante a limpeza a realizar polas tardes procederase á limpeza e desinfección de todas as au-

las e espazos de uso común. Limparanse e desinfectaranse de novo os baños e as superficies
de uso frecuente, ademais da limpeza de papeleiras, tirando as bolsas pechadas do seu interi -
or, co fin de evitar calquera contacto accidental.

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

Corresponde á empresa de limpeza contratada polo Concello a subministración do material e
proteccións para a realización das tarefas de limpeza.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

Colocarase en cada un dos baños un cadro semanal de control da limpeza dos aseos, no que a
persoa encargada de realizar a limpeza anote o seu nome e a hora en que se realizou (incluír modelo).

23. Ventilacións das aulas

Realizarase unha ventilación dos espazos durante quince minutos ao inicio da xornada, durante
os recreos e ao finalizar, e entre clases sempre que sexa posible. Cando as condicións meteorolóxicas
o permitan manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.

Se fose necesario empregar un mesmo espazo por diferentes alumnos/as consecutivamente
desinfectaríanse as superficies usadas e ventilarase a aula por espazo de quince minutos logo de cada
sesión.

Durante a xornada este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que deberá
facer a ventilación.

Ao remate da xornada lectiva o persoal de limpeza será o encargado de realizar a ventilación
dos espazos.
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24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue serán depositados en papeleiras
con bolsa ou contedores con tapa accionados con pedal. En diferentes espazos do centro haberá unha
papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixie -
ne persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).

O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo
xeral (virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...)

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope
no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usa-
dos por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche,
para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación do espazo no que se
levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou
síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.

Id. Material de protección

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

O equipo COVID, en colaboración coa secretaría do centro, realizará un inventario do material
enviado pola Consellería ou proporcionado polo Concello, e arbitrará un mecanismo de distribución que
acredite a súa entrega e o consumo para a actividade propia do centro.

O inventario e contabilización dos custos deste material serán individualizables respecto das
restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobre custos derivados das
medidas de prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo.

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar
a distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e
gas tos producidos.

Crearase  un  apartado  específico  para  os  materiais  e  subministracións  relacionados  coa
COVID, dentro da táboa excel de rexistro das contas do centro.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o apro-
visionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial xel
hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, lu-
vas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protec-
ción.

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

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar
a distribución do material.

Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro
do material enviado pola consellería. Repartirase unha máscara ffp2 a cada mestre os luns a primeira
hora.
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Colocaranse en todas as aulas e demais espazos de uso do alumnado dispensadores de xel hi-
droalcohólico e nos baños papeleiras de pedal, dispensadores de xabón e de toallas desbotables, ta -
mén se colocará un difusor en cada aula para a desinfección de teclados e outros utensilios.

O conserxe será o encargado de verificar diariamente en todos os espazos que haxa os mate-
riais necesarios e de proceder a súa reposición cando sexa preciso, ademais comunicará á dirección a
necesidade de reposición do mesmo.

Id. Xestión dos abrochos

28. Medidas

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-
19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas
ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de
PCR por sospeita clínica.

Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desen -
volver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e control le-
varanse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Aler-
tas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19
en centros educativos”,en virtude da mesma: Levarase a un espazo separado de uso individual, coloca-
ráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coida-
do), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar
ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do
SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade
respiratoria chamarase ao 061. O traballador que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traba-
llo 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.

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tan-
to sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na
COVID-19, incluirá  na aplicación informática a información prevista  do eventual  afectado/a;  os que
teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesora-
do, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A apli -
cación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilan-
cia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da auto-
ridade sanitaria incorporarase a mesma información.

A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica
co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica.

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

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou
varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto
na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo
de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e co-
ren-tenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Conse-
llería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:

• Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera
alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espa-
zo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis
de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria
segundo os protocolos vixentes en cada momento.

• As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confir-
mado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando coren-
tenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial polo un
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período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto es-
treito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle
unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan
unha posible infección por COVID-19.

• En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis edu -
cativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade
das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde
teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro edu-
cativo. A medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e
Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 deste protocolo.

• A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de
polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas
as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións
das autoridades sanitarias.

• A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no pre-
sente protocolo relativas ao ensino a distancia.
◦ O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado a través da

aula virtual de cada grupo de primaria (Edixgal en 5o e 6o de primaria) e da web do centro,
Abalar Móbil e correo electrónico das familias no caso de Ed. Infanil. O profesorado, ade-
máis de usar esta aula virtual como medio preferente , poderá usar outros espazos comple-
mentarios: aulas virtuais das Editoriais, blogues, canais de Youtube e aplicacións educati -
vas. 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 ta-
refas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma.

◦ O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o fa-
lla de equipamento para que a Consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as
eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos.

◦ 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.

◦ Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas
as seguintes medidas :
▪ Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias a través de Abalarmóbil,

correo electrónico, telefónico e/ou medios telemáticos de contacto (webex, por exem-
plo). Este contacto é tanto para coñecer a evolución do estado de saúde como para
continuar co ensino a distancia.

▪ Actualización e seguimento do traballo na aula virtual dos niveis afectados para garantir
a continuidade no proceso de ensino-aprendizaxe.

▪ Realizar tarefas de desinfección profundas no centro ou das aulas afectadas.
▪ Revisar o protocolo para actualizar e facer as modificacións que se estimen oportunas.
▪ Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases.

• Unha vez superadas as fases non presenciais retomaranse as aulas normais seguindo os pro-
cedementos que sinalen as autoridades sanitarias e educativas, de selo caso. De todos os xei-
tos, se hai alumnado que superada a corentena dea negativo nas probas e e xa poida incorpo -
rarse ás aulas mentres que outro alumnado aínda non, utilizarase unha metodoloxía mixta con-
sistente, sempre que os medios do alumnado na súa casa o permita, conectarse por vídeo-con-
ferencia ás propias sesións de aula.

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

A persoa encargada de notificar as posibles incidencias á autoridade sanitaria e educativa será
o coordinador COVID, que é  Xefe de Estudos do centro, e na súa ausencia un membro do equipo
COVID.
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Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento de solicitudes

Seguiranse os seguintes pasos:
• A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a

súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese
que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible
de ser considerado persoal sensible.

• A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as
tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de pro-
tección existentes.

• A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das
peticións de valoración da sensibilidade do traballador e do posto, xunto cos informes emitidos,
á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito
provincial onde radique o dito centro de traballo.

• A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo
electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte proce-
dente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensi -
ble. Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no
centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.

• A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe complementario
preventivo adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais
da Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo con-
tratado.

• Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir
presencialmente ao centro.

Id. Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas

Para poder adaptar o funcionamento do centro ao Protocolo de Prevención da COVID-19, esta-
blecemos unha serie de normas importantes. As que son de funcionamento interno serán traballadas co
alumnado nas aulas e irémoslles informando a partir do comezo das aulas. Outras aféctanlles ás fami-
lias, nas entradas, saídas e visitas ao centro. As máis importantes, mentres dure este protocolo e que
xa temos deseñadas, son as seguintes:
ENTRADAS
- Educación Infantil

• Os familiares do alumnado de Ed. Infantil poderán acceder aos edificios do colexio, só cando
sexa preciso, pero só un familiar por alumno/a.

• De todos os xeitos, coma sempre se fixo, o familiar que acompañe ao alumnado non transpor-
tado en autobús acompañarao ata a escalinata da porta de entrada ao edificio, onde o persoal
do colexio recibirá ao alumnado e o remitirá ás súas aulas.

- Educación Primaria
• Os familiares do alumnado de Ed. Primaria  non   poderán  acceder aos edificios do colexio

acompañando aos seus fillos/as.
• Nos horarios de entrada, un familiar do alumnado non transportado poderá acompañar ao seu
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fillo ou filla ata o límite do patio cuberto e envialo inmediatamente cara dentro do edificio. O
alumnado nada máis chegar ten que dirixirse á súa aula, non pode quedar no patio nin co fami -
liar nin xogando con outro alumnado.

- Comúns a todas as etapas
• Poderase acceder polas entradas do aparcamento de familias (detrás do ximnasio) e pola do

pavillón Ezequiel Mosquera.
• Non   se poderá  acceder  nin  con   vehículos   nin   camiñando polo  portalón  principal,  por

onde entran os coches do persoal do centro e os autobuses.
• Non se pode nin se deben formar corros de pais e nais no patio do colexio, tan pronto o seu fi-

llo/a entre no edificio escolar, os familiares deberán abandonar o recinto.
• Se unha familia ten que falar con algún profesor/a deberá solicitar unha cita pois non podemos

recibir a ninguén nos horarios de entrada, cambio de clases, recreos e saídas.
• Como o alumnado ten que dirixirse á súa aula nada máis chegar ao colexio, abriranse as dúas

portas mencionadas as 9:15 h para facilitar a entrada escalonada.
• Antes desa hora non se pode entrar no recinto escolar.
• Se por algún motivo unha familia ten que vir recoller ao seu fillo/a durante o horario lectivo ten

que facelo pola porta principal e agardar diante da conserxería.
• O alumnado que chega ao centro no transporte escolar vai acceder sempre ao edificio do cole -

xio,agás o primeiro día, do seguinte xeito:
◦ Alumnado do andar baixo (infantil e un aula de primeiro) coma sempre polo portalón do pa-

tio cuberto e pola porta do edificio que dá ao patio.
◦ Alumnado do primeiro andar: polas escaleiras de emerxencia ata o seu andar.
◦ Alumnado do segundo andar: polas escaleiras de emerxencia ata o seu andar.

• Como seguramente xa están informados pola ANPA Río Tella,  a partir  de agora o servizo
de“Madrugadores” correrá a cargo do Concello de Teo.

SAÍDAS
- Todas as etapas

• As saídas do alumnado que non utilice o servizo de comedor será como todos os anos, as
14:20 h para educación infantil e 14:30 h para educación primaria.

• As portas de acceso son as mesmas que para as entradas.
• Un familiar de cada neno/a poderá entrar no patio para recollelo, mantendo as normas de dis-

tanciamento e sen facer corros.
• Non se poderá agardar dentro do patio cuberto, por ser unha zona de utilización cotiá do alum-

nado.
• Unha vez recollido ao seu fillo ou filla, deberase abandonar o recinto escolar.
• O alumnado que utiliza o servizo de transporte terá o mesmo horario de saída de todos os

anos, 16:00h. agás os martes que será as 16:30h
• O centro pechará todos os días as 16:00 h. agás os martes que pechará as 16:30 h.
• Non haberá servizo de biblioteca polas tardes como todos os anos. O protocolo establece que

non se xunten nenos e nenas de distintas aulas.

Para organizar axeitadamente a recollida do alumnado usuario de comedor nas circunstancias espe-
ciais deste curso, comunicámoslles que só se poderá facer en determinados momentos. Fora deste
horario as portas permanecerán pechadas.

Cando excepcionalmente algunha familia teña que recoller ao seu fillo/a noutro horario dos propostos
terá que avisar ao centro.

ALUMNADO QUE NON UTILIZA O SERVIZO DE COMEDOR:

14:20 para ed. infantil e 14:30 para primaria

ALUMNADO QUE SI UTILIZA O SERVIZO DE COMEDOR:
- Educación Infantil e Educación Primaria (1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºB, 3ºC, 4ºB, 4ºC) 1ª quenda de come-
dor

• 15:00 ás 15:15
• 15:50 ás 16:00h (se non utiliza o servizo de transporte)

- Educación primaria 2ª quenda de comedor: 3ªA, 4ªA, 5ºA, 5ºB, 5ºC, 6ºA, 6ºB
• 15:50 ás 16:00h (se non utiliza o servizo de transporte)
• Os martes as portas de acceso ao centro teñen que estar abertas para que poidan entrar as fa-

milias que teñen titorías cos mestres. Solicitamos ás familias que non sexan usuarios do trans-
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porte, que os martes recollan aos seus fillos/as no mesmo horario do resto da semana, entre as
15:50h e as 16:00h.

O alumnado transportado, marchará para casa co seguinte horario:
• Luns, mércores, xoves e venres ás 16:00h
• Martes ás 16:30h. (mentres non teñamos resposta do cambio de horario)

Nos primeiros días enviaremos un formulario en papel para que as familias interesadas nos comuni-
quen o horario de recollida. Aproveitaremos o mesmo documento para as autorizacións das persoas 
que poden recoller ao alumnado no centro.

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo

A entrada e saída do centro será sempre polo patio cuberto (o alumnado transportado) e polas
portas xunto ao ximnasio e o polideportivo (o alumnado recollido polas familias).

A circulación dentro do centro realizarase sempre polo lado dereito, tal e como se indica nos
ANEXOS (PLANOS).

Colocarase sinalización que estableza o sentido de circulación.

33. Cartelería e sinaléctica

Colocarase na porta principal un cartel coas principais indicacións de prevención, e tamén en
cada unha das aulas.

A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.
Colocaranse no chan as frechas que indiquen o sentido de entrada e saída, así como varias

marcas que indiquen a distancia de separación.
Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola derei -

ta do mesmo.
Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese

procedemento.
Existirá unha cartelería específica que lembre a formación sobre uso de máscaras.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Para a entrada ao centro o alumnado irá entrando segundo a orde de chegada dos autobuses
escolares, para o cal non se agardará que toque o timbre de entrada. O alumnado irá saíndo en orde e
separados pola distancia de seguridade e dirixiranse directamente á súa aula. O profesorado de garda
de autobús encargarase de que este proceso se realice correctamente. O resto do profesorado agarda-
rá en cada unha das aulas a chegada do alumnado, polo tanto todo o profesorado estará no centro
quince minutos antes do inicio da xornada lectiva.

A saída realizarase tamén por orde, empezarase a colocar o alumnado de EI no patio cuberto,
na fila asignada para cada autobús. Irán acompañados polos coidadores do comedor e sairán manten-
do a distancia de seguridade. Logo do alumnado de infantil colocarase o de primaria mantendo a dis-
tancia de seguridade.

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia

Quendas de transporte: 1
Vixilancia de alumnado no exterior: 4
Vixilancia nos corredores: 6
Vixilancia nas aulas: 18 (14 en EP e 4 en EI)
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Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada

A situación de pandemia que estamos a vivir na actualidade obriga a establecer unha serie de
medidas de prevención no servizo Teo Madruga do Concello de Teo. As medidas a adoptar correspón-
dese con:

1. Autoenquisa para os/as traballadores/as do servizo.
O persoal do servizo Teo Madruga deberá cubrir unha enquisa de autoavaliación diariamente

sobre os síntomas do covid-19 e tomarse diariamente a temperatura antes do inicio do servizo.

No caso de presentar febre, absterase de acudir ao traballo e avisará inmediatamente á empresa.
O persoal levará en todo momento a mascarilla, lavará con frecuencia e desinfectará as mans

con xel hidroalcohólico, desinfectará o calzado no acceso ao recinto escolar e intentará manter a dis-
tancia social de 1,5 m.

Esta enquisa debera ser realizada nos domicilios polas familias, e no caso de detectar sínto-
mas, non enviaran os nenos ou nenas a actividade de conciliación.
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2. Declaración ou consentimento informado para os pais e nais sobre os/as participantes no
servizo:

Os/as pais/nais dos/as participantes antes de iniciar a súa participación no servizo de Teo Ma-
druga deberán cubrir unha declaración de saúde, información e consentimento como proxenitor/titor-a
da persoa participante.(Anexo I).

3. Entrada no Teo Madruga:
Pola tipoloxía do servizo e a súa franxa horaria, ao longo dos cursos pasados a entrada ao Teo

Madruga sempre foi unha entrada escalonada dende as 7:30 horas da mañá, polo que non foron moi
comúns as aglomeracións.

A pesar desta característica, este ano polo Covid-19 seguiranse as seguintes pautas:
• Os e as menores so viran acompañadas por unha persoa adulta.
• No caso de coincidir pais/nais de diferentes nenos/as no acceso ao servizo, manterase en todo

momento a distancia social, e agardarase na zona de entrada a que o/a monitor/a recolla ao
neno ou nena.

• Os/as pais/nais en ningún momento accederán os espazos destinados ao Teomadruga escolar.
• Tanto os/as pais/nais como os/as participantes a partir dos 6 anos de idade levarán obrigatoria-

mente mascarilla. Aqueles nenos e nenas de menos de 6 anos que teñan unha boa tolerancia
da mesma tamén a poderán levar.

• Na entrada o/a monitor/a desinfectará o calzado do/a neno/a participante o servizo e proporcio-
naralle xel hidroalcohólico para a desinfección de mans.

4. Medidas de prevención durante o desenvolvemento do programa:
As seguintes medidas correspóndense con diferentes momentos do desenvolvemento do servi-

zo, coa máxima de manter a maior ventilación posible nos espazos destinados a esta actividade.

4.1 Almorzo: as medidas a adoptar durante o tempo de almorzo serán:
Diferenciarase un grupo de infantil e un grupo de primaria que estarán distanciados.

• Unha vez na mesa, deixarase un ou dous espazos entre os/as nenos/as no momento de almor -
zar.

• Nenos e nenas deberán levar un estoxo específico para deixar a mascarilla no momento de al-
morzar, e volverán a poñela cando rematen.

• Todos almorzarán mirando para un mesmo sentido, polo que non terán a ninguén de fronte.
• Ao remate do almorzo irán ao baño para lavar as mans e limpeza de dentes.

4.2 Tempo lúdico (Gardería): as medidas a adoptar serán:
• Diferenciarase un grupo de infantil e un grupo de primaria que estarán distanciados.
• Dentro dun mesmo grupo (infantil e primaria) tamén manteremos distancia social; deixaremos

un espazo entre eles/as e todos se sentarán mirando para o mesmo sentido (non terán a nin-
guén de fronte).

• Os/as participantes a partir dos 6 anos de idade levarán obrigatoriamente mascarilla. Aqueles
nenos e nenas de menos de 6 anos que teñan unha boa tolerancia da mesma tamén a poderán
levar.

• Durante este tempo lúdico os/as nenos/as que non almorcen poderán escoller entre unha serie
de actividades que terán un carácter individual. Todo o material que se empregue estará desin-
fectado antes do seu uso, e será desinfectado ao rematar.

• Todos os/as participantes poderán traer nas súas mochilas un estoxo con material básico (ce-
ras, lapis, tesoira...), que pode ser o propio do colexio, e que usarán individualmente e non
compartirán.

4.3 Actividades:
As actividades, pola situación de pandemia que estamos a vivir, tamén serán diferentes. Cada

grupo (infantil e primaria) terá as súas propias actividades, e cada neno e nena as desenvolverá indivi-
dualmente co apoio do/a monitor/a.

No caso de non rematar a actividade proposta nunha sesión, o material ou elementos emprega-
dos serán gardados nunha bolsa pechada co nome da nena ou neno ata a seguinte xornada.

5. Saída das actividades e acceso ás aulas:
En canto á saída do Teo Madruga cara ás aulas, seguiremos o establecido na organización en

cada un dos centros educativos e:
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• No momento da saída seguirase mantendo a diferenciación entre os grupos de infantil e prima-
ria.

• Todos/as os/as participantes (a partir de 6 anos) levarán mascarillas.
• Manterase a distancia entre os/as participantes (1,5 metros mínimo).
• Desinfectarán as mans con xel hidroalcohólico.
• Sairán individualmente (acompañados os/as de infantil).

Para calquera dúbida ou cuestión non contemplada neste documento serán de aplicación os
protocolos confeccionados pola Consellería de Educación e polo centro escolar onde se desenvolva o
programa de conciliación. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A PARTICIPACIÓN NO TEOMADRUGA 2020/21

En Teo a de de 2020

D/Dª  ..............................................................................................  con  DNI  nº  .........................
actuando  en  nome  propio  e  como  pai/nai/titor  (táchese  a  que  non  proceda)  do  neno/
nena .........................................................  inscrito  en Teomadruga organizado polo  Concello  de Teo
que se desenvolverá nos meses de xullo e agosto do presente ano. 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

- Que coñezo o contexto da pandemia actual provocada pola COVID-19 e que acepto as circuns-
tancias e riscos que pode supor esta situación durante o desenvolvemento das actividades no
programa de conciliación teomadruga. Así mesmo,  entendo que a empresa, o equipo de moni -
tores/as e o Concello non son responsables das continxencias que poidan ocasionarse en rela-
ción a  pandemia durante a actividade.

- Que fun informado/a e estou de acordo coas medidas de prevención xeral que se van a levar a
cabo no Teomadruga e que me foron proporcionadas polo Concello. Así mesmo, comprométo-
me a recoller o/a meu fillo/a se aparece con sintomatoloxía compatible co COVID-19 durante o
desenvolvemento do Teomadruga e informar se resultase ser  un caso positivo.

- Que me comprometo a comprobar diariamente o estado de saúde do/ menor participante e no
caso, de presentar sintomatoloxía, non asistirá o Teomadruga e notificareillo a organización.

- Que informarei a entidade organizadora de calquera variación do estado de saúde compatible
coa sintomatoloxía COVID-19 mentres o/a menor participe no Teomadruga deste curso aca-
démico , así como da aparición de calquera caso de COVID-19 no entorno familiar.

- Que no caso de que o/a menor participante fose diagnosticado como positivo en COVID-19 nos
14 días seguintes á terminación do Teomadruga, comprométome a comunicar ao Concello dita
circunstancia co fin de que esta proceda a informar ao resto das familias dos participantes na
mesma quenda.

- Que o/a menor participante durante os 14 días previos á entrada no teomadruga presenta au-
sencia de enfermidade e sintomatoloxía compatible con COVID-19 (tose, febre, dificultade res-
piratoria, malestar, ...) ou con calquera outro cadro infeccioso, e que no caso de padecelo foi
autorizado polos servizos médicos a participar nesta actividade, xa que se descartou o risco de
padecer COVID-19.

- Que o/a menor participante non conviviu ou non tivo contacto estreito cunha persoa positiva de
COVID-19 confirmada ou cunha persoa que tivera sintomatoloxía compatible nos 14 días ante-
riores a realización da actividade.

Só marcar en caso de patoloxía en caso de menor con patoloxía crónica complexa considerada
de risco para a Covidien-19:

□ Que os servizos médicos valoraron positivamente e de maneira individual a idoneidade da súa
participación na actividade.
E para que así conste, asino a presente no lugar e data arribas indicados:

Asdo: D/DªA...........................................................................
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37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor

Este curso non se realizarán actividades extraescolares fóra do horario lectivo organizadas pola ANPA.

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

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemio-
lóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.
• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso as reunións levarían-

se a cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente.
As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en

todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. Para as xuntanzas da ANPA, dist -
inguimos entre:

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito presen-
cial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o suficiente-
mente amplo que garanta a distancia social.

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático.
No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar nun espazo que garanta a

distancia de seguridade, que podería ser o pavillón ou a aula de usos múltiples.
Farase unha solicitude previa para asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventila -

ción pertinentes.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

As titorías levaranse a cabo os martes de 16:30h a 17:15h, e con cita previa empregando as
canles habituais: abalarmóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica.

Nas reunións de titoría priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Se non fose
posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial celebraranse estas reu-
nións no salón de actos do colexio, onde se garantirá a distancia de seguridade e se empregará másca-
ra e se realizará unha limpeza de mans.

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. Para
as comunicacións ou avisos xerais empregarase a aplicación abalarmóbil e a axenda do alumnado.

40. Normas para a realización de eventos

Non se realizarán eventos con grande asistencia de persoas. As celebracións e festividades
serán a nivel de alumnado e sempre gardando as distancias de seguridade e coas medidas de protec-
ción axeitadas.

En canto a actuacións no propio centro e as saídas didácticas, non se realizará ningunha neste
curso, a non ser que mellore a situación epidemolóxica.

Id. Medidas para o alumnado transportado

41. Medidas
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O aforo dos autobuses de transporte escolar será o establecido en cada caso polo órgano au-
tonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do em-
prego de máscara.

Os acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado,
cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara du -
rante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.

Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor tra-
zabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias de-
terminen un uso máis restritivo do mesmo.

Para a entrada o alumnado baixará dos autobuses en orde e gardando as distancias de seguri-
dade, e farano segundo a orde de chegada do transporte. O profesorado de garda velará porque se re-
alice correctamente a entrada ao centro escolar. O alumnado gardando as distancias e coa máscara
posta irá directamente á súa aula.

A saída realizarase tamén por orde, colocándose en filas no patio cuberto (unha fila para cada
autobús)

Id. Medidas de uso do comedor

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

O servizo de comedor levarase a cabo en dúas quendas (ás 14:00 e ás 15:00).
Dentro do comedor escolar colocarase o alumnado gardando as distancias de seguridade entre

os grupos. 
Cada un dos grupos de convivencia estable comerán xuntos nunha mesa e asignaranse postos

fixos para o alumnado durante todo o curso. O alumnado con alerxia alimentaria, comerá nunha mesma
mesa, separados por mamparas se non son do mesmo grupo estable de convivencia.

Ao acceder ao comedor botarán o xel hixienizante e levarán a máscara posta, que non retirarán
ata o momento de comer.

No caso de existir varios pratos secuenciais recoméndase o uso de máscara no período entre
ambos.

43. Persoal colaborador

Neste curso hai 21 persoas anotadas como colaboradoras para poder garantir a asistencia de
15 nais/pais cada día (na instrución 2/2021 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, do 1 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión di-
recta no curso 2020-21, figuraban 12, pero con data 06/09/21, recibimos autorización por mail da Se-
cretaría Xeral Técnica, autorizando o aumento de colaborador@s a 15)

Ademais a encargada de comedor  controlará e comprobará que o servizo de comedor se reali -
za correctamente.

Todo o relacionado con este servizo quedará completamente detallado no Protocolo do Come-
dor.

44. Persoal de cociña

O persoal de cociña está composto por  4 persoas:  1 cociñeira e  3 axudantes. Encargaranse
diariamente de realizar a comida que estea marcada no menú escolar e ademais lavarán e desinfecta-
rán todo o enxoval, e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos
menús. Serán tamén os/as encargados/as de colocar a comida en bandexas ou recipientes que logo
irán ao comedor e serán levadas a cada mesa polo persoal colaborador.

Páxina 22 de 38 

mailto:colaborador@s


Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

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

O alumnado de EI poderá utilizar o ximnasio para realizar as clases de psicomotricidade, na ho-
ras nas que non se utilice.

O alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º  empregarán o ximnasio ou o polideportivo Ezequiel Mos-
quera nas clases de EF.

Para as clases de EF que se leven a cabo no pavillón (cando coincidan sesións con grupos dis -
tintos unha a continuación da outra) o tempo de ventilación transcorre mentres o mestre de EF deixa a
un grupo e recolle ao outro. Ao regreso do pavillón lavarán as mans nos baños do polideportivo, polo
que deberán traer unha pequena toalla para secar as mans.

Nas clases de EF o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de ma-
neira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a prácti-
ca.

Todo o alumnado de primaria realizará as clases de música na aula da propia materia. Os des-
prazamento se realizarán respectando as medidas de seguridade, distancia social e e silencio.

46. Educación física

Dada a realidade da materia de Educación Física entendemos que é precisa a implicación do
departamento na definición dos protocolos de acceso ás instalacións deportivas, que teñen que ser di -
ferenciados en función da realidade física e arquitectónica de cada un deles. Seguindo a proposta do
Grupo de Educadores/as Físico Deportivos/as Especialistas en Docencia en Educación Física do CO-
LEF de Galicia, podemos destacar os seguintes aspectos.

PROGRAMACIÓN
1. Flexibilización dos currículos tendo en conta que hai unha parte do currículo do curso anterior

que se deberá recuperar, é imprescindible abordar a concreción dos novos, definindo os aspec-
tos fundamentais.

2. Ter presente á hora de levar a cabo a programación a posibilidade dun novo confinamento,
para que sexa viable levala a cabo por sistema de normalidade alterada, mixto ou a distancia.

3. Tal e como se recolle na introdución do curriculo de Educación Física “Temos un bloque que in-
clúe todos os aspectos relacionados coa saúde...” teremos presentes as diferentes recomenda-
cións actualizadas sobre o exercicio e a COVID-19 emitidas polas diferentes administracións e
organismos de referencia neste tema á hora de establecer a programación.

4. Debido á relativa prevalencia de enfermidades respiratorias entre o alumnado debemos con-
templar, a priori, as adaptacións pertinentes para este tipo de alumnado con NEAE en situa-
cións de exercicio con máscara.

CONDICIÓNS DAS CLASES
Consideracións xerais

1. Evitar contactos físicos durante a práctica como poden ser choques de mans/cóbados ou cal-
quera saúdo como poden ser os abrazos.

2. Non cuspir durante a práctica da sesión de EF.
3. Uso de máscara en todo momento por parte do persoal docente e aquel alumnado que non es-

tea a levar a cabo a sesións práctica, calquera que sexa o rol que estea a desempeñar.
4. O protocolo aprobado pola Consellería establece a única excepción para o uso da máscara:

cando as actividades se realicen no exterior, de maneira individual, cunha separación maior de
2 metros.
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5. Manter unha distancia mínima de 2 m durante a práctica e uso da máscara cando as esixencias
físicas da actividade o permitan.

6. Evitar tocar a máscara, cara, nariz ou ollos coas mans.

ROUPA E MATERIA DE ASEO
1. Recoméndase levar a roupa deportiva xa posta da casa, para evitar aglomeracións no acceso

ao vestiario.
2. O alumnado levará nunha mochila, ou bolsa deportiva, cunha toalla pequena para lavar as

mans ao terminar a actividade física e unha botella pequena de auga.
3. Os mestres de EF desenvolverán un protocolo de acceso ao vestiario para lavar as mans.

MÁSCARA E MATERIAL COMPLEMENTARIO
É recomendable que cada alumna/o teña a man durante a clase unha bolsa ou pequena mochi-

la, co seguinte contido:
• Unha funda ou estoxo para gardar a máscara de xeito seguro cando sexa necesario retirala.
• Sería aconsellable unha máscara de reposto.
• Botella de auga individual claramente identificada.
• Unha toalla pequena.

O uso da máscara será obrigatorio agás que as actividades se realicen no exterior, de maneira
individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica.
Coidarase especialmente do uso da máscara en espazos pechados con ventilación reducida.

Debido ao aumento de temperatura e humidade na zona da máscara ao realizar exercicio reco-
méndase prestar especial atención a este aspecto para minimizar a xeración de microclimas, evitando a
humidade e a carga vírica, se a houber, cambiándoa no caso de ser necesario.

Cando se usen materiais por varios/as alumnos/as deberán desinfectarse antes e despois do
seu uso, prestando especial atención á hixiene de mans.

CONFINAMENTO
1. Establecer propostas que impliquen a práctica de exercicio físico diario para aminorar o impac-

to do sedentarismo que implica a estancia continuada no fogar.
2. Establecer a regularización do horario do teletraballo entre os dous mestres de EF
3. Establecer propostas que impliquen traballo postural e ergonomía.
4. Valorar, de cara ás propostas de actividade física na casa, aquelas que dean posibilidade de

participación aos diferentes membros da familia como elemento motivante.
5. Valorar o emprego de material e indumentaria axeitados.
6. Ten artelladas alternativas para o alumnado que teña mala conexión á rede.

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS ESPAZOS PECHADOS E CON MATERIAL MÓBIL
Coidados no uso de material móbil.

1. Uso de xel hidroalcólico antes e despois do uso de material (evitar intercambios na medida do
posible). O material que sexa empregado deixarase en corentena ata o día seguinte.

2. Traer material propio sempre que sexa posible (bólas de malabares, raqueta de bádminton,
etc). Adaptar as actividades para empregar material que o propio alumnado poida elaborar ou
facer un desembolso económico o máis pequeno posible. Adaptarase a metodoloxía da aula
evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitara-
se que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro.

3. Non compartir material de elaboración propia nin elementos como poden ser toallas ou roupa.
4. Manter o material separado (posibilidade de habilitar espazos) cando este non se está a usar,

así como os bolsos coa roupa/zapatillas de recambio.
5. Priorizar actividades individuais, pero se realizamos actividades de colaboración ou colabora-

ción-oposición, considerar aspectos como a distancia física entre o alumnado durante o xogo, a
cantidade de contacto necesario nos equipos compartidos, tamaño dos equipos en relación co
campo de xogo ou a idade do alumnado para manter a distancia social e outras medidas de
protección. Modificar estes xogos ou deportes na medida do posible, enfocando o seu traballo
ás habilidades individuais do alumnado.

6. Se é posible, débense limpar e desinfectar os obxectos e equipos de uso compartido como
móbiles ou implementos antes de que cada usuario os empregue.

7. Delimitar espazos físicos con sinais como poden ser carteis, pintura ou cinta no chan da insta-
lación, tanto para o alumnado que está a realizar a práctica como para aquel que está agardan-
do, incidindo en non realizar trocos de posición...
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS - ESPAZOS ABERTOS DISTRIBUCIÓN ESPACIAL PARA ACTIVI-
DADES SEN USAR MÁSCARA
En canto á distribución espacial:

1. Zonas de tránsito ben marcadas.
2. Traballo por quendas indicado, con zonas de traballo e de agarda que garantan a distancia.
3. Distribucións espaciais xeométricas ben definidas e separadas, con traballo individual e sen in-

tercambiar posición.
4. Traballo en circuíto, sempre e cando se poida desinfectar o espazo e o material de xeito doado 

entre usuario e usuario.
En canto á distribución grupal:

1. Agrupamentos masivos non recomendados.
2. Agrupamentos en pequenos grupos, só se se garante a distancia mínima.
3. Agrupamentos individuais, os máis recomendados (o protocolo da Consellería así o establece). 

En canto ao material:
1. Circuítos ou actividades  sen material en espazos delimitados.
2. Actividades con superficies doadas de limpar: colchonetas, esteiras, espaleiras sempre e cando

o seu uso sexa individual e non se usen ata o día seguinte.
3. Material de ximnasia deportiva, o mesmo.

 En canto a exemplos de contidos:
1. Actividades de condición física individuais.
2. Actividades atléticas en percorridos alternos.
3. Ioga.
4. Actividades con soporte musical.
5. Actividades ximnásticas individuais en colchoneta (volteos, equilibrios,...)
6. Percusión corporal.
7. Actividades de expresión corporal.
8. Malabares.

47. Cambio de aula

Ao longo deste curso soamente se contemplan catro situacións nas que son necesarios cam-
bios de aula:

1. Para ir á aula de música.
2. Para ir ao ximnasio / pavillón.
3. Nos desdobres de relixión / valores (sempre se desprazará o grupo menos numeroso)
4. Asistencia a sesións de PT/AL

Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distan -
cia de 1m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte dereita do corredor.

Para garantir que os espazos están baleiros e ventilados, o alumnado esperará na súa aula a
que o mestre especialista os vaia buscar.

48. Biblioteca

Debido a que este espazo foi habilitado como aula para o desdobre de relixión e valores,non se
fará uso presencial como biblioteca. No seu lugar, empregaranse bibliotecas móbiles ou virtuais e cuxo 
funcionamento irá reflectido no Plan Xeral da Biblioteca para o curso 20/21, e recollerán as pautas para 
realizar os empréstitos e os períodos de corentena dos libros devoltos.

49. Aseos

O alumnado empregará os aseos existentes no seu corredor. A distribución será a seguinte:
EDUCACIÓN INFANTIL

• Empregará principalmente os baños situados do seu corredor nas horas de clase.
• Nos recreos que se realicen no patio de area, utilizarán os aseos do ximnasio
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• Nos recreo que se realicen no patio cuberto utilizarán os aseos do mesmo patio cuberto.
EDUCACIÓN PRIMARIA

• Empregarán os baños situados nos seus corredores respectivos.
• No recreo que fagan no patio utilizarán os baños do patio cuberto, nunca os do ximnasio ou os 

do polideportivo.

Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados 
nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados.

A limitación de aforo para os baños será a 2 usuarios, e o control será levado a cabo polo pro-
fesorado (antes de deixarlle ir no caso dos nenos/as máis pequenos) ou dos propios nenos/as ao aso-
marse ao corredor e ver que non hai ninguén nos puntos de espera diante das portas dos aseos.

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

Id. Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos

O recreo realizarase entre as 12: e as 12:25, e será no mesmo horario para todo o alumnado
do centro.

Cada un dos grupos de convivencia estable terá asignada unha zona do patio (parcelas nume-
radas no caso de educación primaria e espazos delimitados tanto no patio de area como no patio cu-
berto no caso de educación infantil) Como a incidencia está baixando, permitiremos que nos recreos os
grupos de convivencia sexan os de nivel, aumentando o tamaño das parcelas e facendo 6 espazos (un
para cada nivel)

O alumnado de infantil accedera á súa zona de recreo usando a porta de saía cara o patio cu-
berto e regresará polo mesmo sitio.

O alumnado de primaria do primeiro andar (1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºC, 4ºB e 4ºC) accederán ao
patio empregando a saída cara o patio cuberto e regresarán polo mesmo sitio.

O alumnado de primaria do segundo andar (3ºA, 4ºA, 5ºA, 5ºB, 5ºC, 6ºA e 6ºB) accederán ao
patio polas escaleiras de emerxencia e entrado polo portalón azul cara o patio cuberto e regresarán
polo mesmo sitio.
O alumnado de primaria do grupo 3ºB, sairá directamente ao patio pola porta do edificio anexo e regre-
sarán polo mesmo sitio.

Tanto as entradas como as saídas realizaranse ordenadamente e coa máscara posta, unha vez
situados na súa zona de recreo. Ao remate do recreo entrarán ordenadamente e coa separación axeita-
da.

Os dez mestres/as que forman parte de cada unha das quendas de recreo situaranse en cada
unha das zonas dos grupos e velarán polo correcto seguimento das normas nas entradas e saídas dos
recreos e nos espazos asignados a cada un dos grupos. Catro na zona de EI e 6 na de EP.

Tanto para a saída como para a entrada o alumnado de primaria farao seguindo a orde do cur -
so ao que pertenza.

No suposto de que a meteoroloxía non permita saír ao patio de recreo, farase uso dos seguin -
tes espazos cubertos:

• Para o alumnado de Infantil: patio cuberto.
• Para o alumnado de primaria: as propias aulas de cada grupo. Establecerase unha quenda ro-

taoria para poder baixar ao polideportivo Ezequiel Mosquera por nivel. Avisarase o mesmo día.
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51. Profesorado de vixilancia

O profesorado de vixilancia será de dez persoas en cada quenda.

52. Merenda

O alumnado de EI e EP tomará a merenda na aula antes de saír ao recreo.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

53. Medidas  (o equipo  COVID,  en  colaboración  co  departamento  de  orientación,  establecerá  as  medidas
concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

Fundamentándonos no principio de inclusión o alumnado con NEE, como norma xeral seguirá
as medidas xerais establecidas para todo o alumnado. Estas son: grupo de convivencia estable, empre-
go da máscara, distanciamento social, hixiene de mans e respecto polas quendas e zonas de acceso
aos espazos. Cando algún alumno ou alumna que polas súas características poda presentar dificulta -
des para seguir estas medidas, estableceranse as seguintes medidas:

• No caso de non poder facer uso da máscara optarase por outras fórmulas que garantan a pro-
tección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas. No caso das intervencións lo-
gopédicas por parte da mestra de Audición e Linguaxe usarase unha pantalla para que lle poi-
dan ver a cara e seguir a sesión coa maior facilidade posible.

• Nas aulas de apoio ( PT e AL) estableceranse grupos de convivencia estable formados polo
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alumnado do mesmo grupo, estes agrupamentos non excederán a tres alumn@s e manterase
a distancia de seguridade.

• Como rutina diaria de hixiene procederase a utilización do xel no inicio e remate das sesións e
ao finalizar empregarase o desinfectante de superficies e, entre sesións, ventilaranse os espa-
zos.

• Cando sexa preciso axustaranse todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumna-
do aos diferentes sistemas de comunicación (pictogramas) utilizados co alumnado con necesi-
dades educativas especiais.

• Nos desprazamentos, entradas e saídas: supervisión directa por parte do profesorado titor e/ou
especialistas de PT e AL ou persoal coidador, no seu caso.

• O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades
de pro-tección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.

54. Medidas e tarefas.  Seguimento  (particularizaranse as  tarefas  e medidas  que o  persoal  docente  e
coidador debe de extremar en relación co alumnado,  as medidas serán obxecto de seguimento continuo
para a súa adaptación a cada circunstancia)

Traballarase a nova situación a través de historias sociais, ben xa sexa no espazo de titoría ou
de forma máis específica co profesorado de PT e AL.

Priorizarase o traballo das emocións empregando o apoio visual (como pictogramas ou recur-
sos multimedia) para saber como se sente o alumnado con nee coa incorporación ás aulas, e para fa-
vorecer con éxito o acceso á dinámica escolar.

Cando sexa preciso explicarase a nova rutina e horario mediante a estruturación das distintas
actividades que se van a realizar ao longo do día (incluídas accións de prevención do Covid), de cara a
anticipalos e adaptalos mellor. Isto realizarase cun panel onde se secuencien as distintas actividades e
cos horarios de cada materia así como dos profesionais ( mestras, mestres e coidador) que van a estar
en cada momento.

Acompañamento supervisado en desprazamentos, entradas e saídas, por parte de profesorado
titor, de profesorado especialista de PT ou de AL ou coidador.

Farase un seguimento continuo do alumnado, e o tipo de tarefas a realizar aumentará e modifi-
carase segundo avance o curso e as necesidades do alumnado.

Id. Previsións específicas para o profesorado

55. Medidas

O profesorado empregará a máscara en todo momento dentro do centro.
O profesorado especialista lavará e hixienizará as mans ao saír dunha aula e sempre antes de

entrar noutra.
O material de uso docente de cada grupo permanecerá dentro da aula de cada un dos grupos

estables de convivencia, incluído o material a empregar nas especialidades. No caso de que este mate-
rial tivera que ser empregado por grupos distintos desinfectarase e hixienizarase antes do cambio.

Para as reunións de todo o profesorado utilizarase o salón de actos e colocarémonos manten-
do as distancias de seguridade. Para as reunións de grupos máis pequenos (equipos docentes ou reu -
nións cos especialistas de PT e AL, equipo de biblioteca...) poderase empregar unha aula e manterase
a distancia de seguridade.

As reunións dos diferentes equipos de traballo realizaranse os martes pola tarde.

56. Órganos colexiados

Para as reunións de claustro procederase como xa se indicou no punto anterior, no caso de
que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática.

As reunións do CE realizaranse preferentemente a distancia. No caso de que se considere
necesaria  a  realización  dunha  reunión  presencial  empregarase  sempre  a  máscara  e  manterase  a
distancia de seguridade.
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Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

57. Formación en educación en saúde

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención
e  hixiene  fronte  á  covid-19,  incluíndo  estas  medidas  de  prevención  e  hixiene  nos  programas  e
actividades de educación e promoción da saúde que  se poidan desenvolver no centro, traballando a
saúde de forma integral.

Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías
de Educación e Sanidade.

58. Difusión das medidas de prevención e protección

As medidas de prevención e protección e as comunicacións que realicen as Consellerías de
Educación e Sanidade serán difundidas a través da páxina web do centro. Ademais enviarase unha fo-
lla informativa ás familias que poderán aclarar as dúbidas que lles poidan xurdir chamando ao centro ou
por correo electrónico.

Contactarase coas profesionais do Centro de Saúde da Estrada para a realización de charlas
informativas presenciais ou telemáticas para o persoal do centro, o alumnado ou as familias (no caso
de que se poidan realizar)

59. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais

Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas vir-
tuais e edixgal (esta última en 5º e 6º), como quedou demostrado ao longo do curso 19/20.

En calquera caso, o coordinador do equipo TICs será o responsable do traballo de mantemento
da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información 
básica), que, a día de hoxe, xa está preparada para o comezo de curso cos cursos do 2020/2021 crea-
dos.

O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións
de formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo TICs, polo que non supón ningún cambio.

PROFESORADO COORDINACIÓN

Jose Francisco Nanín Castro Tic – Abalar - edixgal

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

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible
para que a comunidade educativa se poida organizar. Este documento recollerá as datas das reunións
coas familias (nos casos que se fagan de forma presencial) e os horarios de entrada e saída para poder
ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos neste plan.

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

61. Difusión do plan

Este plan será difundido a través da páxina web do centro.
Será remitido á Inspección educativa xunto co resto da documentación correspondente ao ini -

cio de curso.
Estará á disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por cal -

quera membro da comunidade educativa.
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ANEXOS

1. Enquisa autoavaliación clínica do COVID-19.

2. Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidade en ámbitos non 

sanitarios nin sociosanitarios.

3. Planos movementos de entrada e saída.

4. Rexistro de ausencias de alumnado por sintomatoloxía compatible con COVID-

19.

5. Rexistro de ausencias do profesorado por sintomatoloxía compatible con 

COVID-19.

6. Rexistro de ausencias de persoal non docente por sintomatoloxía compatible 

con COVID-19.

7. Plano situación do colexio.

8. Plano zonas recreos.
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ANEXO I

Enquisa autoavaliación clínica do Covid-19
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ANEXO II

Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidade en ámbitos non sanitarios nin sociosanitarios.



ANEXO III

Planos movementos de entrada e saída.



ANEXO IV

Rexistro de ausencias do profesorado por sintomatoloxía compatible co Covid-10



ANEXO V

Rexistro de ausencias do alumnado por sintomatoloxía compatible co Covid-10



ANEXO VI

Rexistro de ausencias do persoal non docente por sintomatoloxía compatible co Covid-10



ANEXO VII

Plano situación do colexio.



ANEXO VIII

Plano zonas recreos.

• PARCELAS NUMERADAS PARA ALUMNADO DE EP

• PARCELAS DE CORES PARA OS GRUPOS DE EI.
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