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I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA.

1. Datos de identificación do centro.

Código Denominación

27001087 CEIP ROSALÍA DE CASTRO

Enderezo Código Postal
R/ Casas Novas s/n 27340

Localidade Concello Provincia

Bóveda Bóveda Lugo

Teléfono Correo electrónico

982870095 c  eip.rosalia.boveda@edu.xunta.es  

Páxina Web

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

2. Equipo COVID

Membros do equipo COVID

Teléfono de contacto 982870095

Membro 1 Iria Fernández González Cargo Directora

Tarefas asignadas Medidas de carácter organizativo.
Interlocución coas administración (educativa, sanitaria, local,…) persoal e 
familias.
Xestión dos abrochos.

Coordinador Francisco Javier Bouso Bouso Cargo Mestre de Primaria 
(Música)

Tarefas asignadas Coordinación Covid
Interlocución cos membros da comunidade educativa.
Medidas específicas para o alumnado de Educación Infantile Primaria.
Xestión do material de protección, inventariado e contabilización.
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         2.1 Centro de saúde de referencia.

Centro Centro de Saúde de Bóveda
Dr. López Lallana, s/n - 27340 - Bóveda (Lugo)

Teléfono 982420220

Contacto Responsable facultativo: Dionisio Blanco Rubinos

3. Espazo de illamento covid

Espazo de uso individual para illar a quen presente síntomas de contaxio mentres non se xestiona o seu 

traslado. Situado ao fondo do corredor do 2º andar. Espazo dotado de ventás ao exterior, xel 

hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

4. Número de alumnos/as por etapa e nivel educativo.

EDUCACIÓN INFANTIL:
4º E. INFANTIL 3 ANOS 2
5º E. INFANTIL 4 ANOS 5
6º E. INFANTIL 5 ANOS 2

TOTAL             9

EDUCACIÓN PRIMARIA:
1º PRIMARIA 3
2º PRIMARIA 3

3º PRIMARIA 1
4º PRIMARIA 6
5º PRIMARIA 6
6º PRIMARIA 6

                                                                           TOTAL  25

TOTAL ALUMNADO DO CENTRO       34

5. Cadro de persoal do centro

Persoal docente (Únicamente número de efectivos)

Educación Infantil 1

Educación primaria 1º, 2º, 3º,4º (1Titora, 1 especialista Lingua estranxeira) 2

Educación primaria 5º e 6º  (Educación musical) 1

Educación Física 1
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Relixión Compartido) 1

Pedagoxía terapéutica (Compartida) 1

Orientadora (Compartida) 1

Auxiliar de conversa (Compartida) 1

Persoal non docente (Únicamente número de efectivos)

Servizo de cociña 1

Coidadora 1

Servizo de limpeza 2

6. Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa Educación Infantil Nivel 4º, 5º e 6º Grupo A
Aula Aula Infantil Nº de alumnado asignado 9 Nº de profesorado asignado 5+ PT

Etapa Educación Primaria Nivel 1º e 2º Grupo A
Aula Aula

1º,2º,3º,4º
Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 5+ PT

Etapa Educación Primaria Nivel 5º e 6º Grupo A
Aula Aula 5º e 6º Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 5+ PT

7. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (Infantil e primaria)

-Considérase grupo estable de convivencia ao grupo de alumnos/-as, equipo docente e persoal de apoio
de cada un dos niveis de EI e EP podendo interactuar nos períodos de recreo e na realización de
actividades complementarias e extraescolares programadas para cada nivel.
-A chegada ao centro terá lugar as 09:50 e 10:00 tanto para o alumnado transportado como para o que 
non o é. Nada máis chegar accederán pola porta correspondente (Infantil/Primaria) e desinfectarase con 
xel ou lavado de mans. Unha vez desinfectados dirixiranse ao seu pupitre no cal permanecerán sentados 
ata o inicio de sesión.
-Dentro da súa aula estableceremos as seguintes medidas:

Empregarán a máscara en todo momento (en infantil seguirán as normas que indique a mestra titora). 

Obrigatorio levar unha máscara de reposto e un estoxo específico para gardarla en caso de necesidade 
de quitala (Comedor por exemplo).

En todas as aulas colocarase un dispensador de xel hidroalcohólico.

En todas as aulas haberá líquido desinfectante e panos de papel.

O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso de viseira protectora ou outras medidas de 

seguridade é voluntario.
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Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto social, sobre todo no inicio 

do curso.
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. Debe ter o seu 

propio material co nome nun estoxo. Non se poderá usar material compartido sen previa desinfección.
O alumnado desinfectará as mans antes de entrar na aula e colocará a súa roupa nas súas cadeiras.

Realizarase unha hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa polo menos á entrada e saída do 

centro educativo, antes e despios do patio, para comer e sempre despois de ir ao aseo, e en todo caso 
un mínimo de cinco veces ao día.

O alumando estará sempre en pupitres orientados nun mesmo sentido e establecerase sempre como 

mínimo unha distancia de 1,5 metros entre eles.
No caso de ter que saír un/unha alumno/a á pizarra, desinfectarase o rotulador antes de  cada uso (salvo 

que o alumnado xa dispoña dun propio, que sairá co del ou dela). No caso de encerado, cada alumno/a 
terá o seu propio xiz.

Intentarase evitar ao máximo os desprazamentos dos/as alumnos/as pola aula.

Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro.

Nos recreos, cada grupo terá asignada a súa zona de xogo para non xuntarse con outros grupos.

Na etapa de Educación Infantil, ao tratarse dun grupo de 9 nenos e nenas, non se realizarán subgrupos 

nin agrupamentos. Todo o alumnado traballará como único grupo colocando as mesas en forma de 
“U”.

8. Canle de comunicación co Equipo COVID

Para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal 
non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para comunicar 
incidencia e ausencias.

a. Comunicación telefónica:  982870095
b. Correo electrónico: ceip.rosalia.boveda@edu.xunta.es

9. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado.

Para o rexistro de ausencias de persoal e alumnado do centro cubrirase a ausencia no XADE e nun 
rexistro específico para sintomatoloxías compatibles COVID19.

REXISTRO DE AUSENCIAS POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID 19

Data
 
 ____/____/______ Nome e apelidos

Persoal docente Persoal non docente Alumnado Nivel/Curso

Presenta síntomas no domicilio
Presenta síntomas no centro educativo
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MOTIVO DA AUSENCIA Ten algún familiar con síntomas
Deu positivo en proba serolóxica ou PCR
Outros (especificar)

PERSOA QUE COMUNICOU A AUSENCIA
Persoa interesada Nai
Pai Titor/a legal

Outro (especificar):
MEDIDAS ADOPTADAS:

DATA PROBABLE DE REINCORPORACIÓN:

10. Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas a 
través da aplicación informática.

10.1 COMUNICACIÓNS OBRIGATORIAS DE SINTOMATOLOXÍA OU DE CONFIRMACIÓN:
O profesorado, o persoal non docente ou o alumnado (por medio dos seus titores legais) comunicarán ao
equipo Covid do centro a situación na que se atopen.

10.2 COMUNICACIÓN CON FAMILIAS, AUTORIDADES SANITARIAS OU EDUCATIVAS:
A comunicación das incidencias ás familias, autoridades sanitarias ou educativas será realizada polo
coordinador ou, na súa ausencia, calquera outro membro do equipo COVID.
1. Comunicarase telefónicamente, ou do xeito que se considere máis rápido e seguro, coa familia do-/a
alumno/-a afectado/-a.
2. Informaranse as familias do alumnado do grupo estable no que se produza a incidencia a través dos
modelos de comunicación, segundo corresponda, que ofrece a aplicación EduCovid.
3. Comunicarase coa central de seguimento de contactos (CSC) a través do número de teléfono 
específico para educación.
4. Comunicarase coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade e tamén coa Consellería de
Sanidade, a través da canle informática “EDUCOVID”.
5. Comunicarase (sempre que sexa necesario) co persoal de referencia para as incidencias relacionadas
con sintomatoloxías compatibles coa Covid no Centro Médico ao que está adscrito o centro.
6.Informarase puntualmente ao Servizo de Inspección Educativa da XT (inspector/-a de centro).
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II. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

11.  Croques da situación dos pupitres nas aulas

Croques da situación dos pupitres nas aulas deste centro.

Aula de 5º e 6º de primaria: Separación entre alumnado de 1,50 m entre as cadeiras.

Aula de 1º, 2º , 3º e 4º de primaria: 
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Aula de infantil:

12.  Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos ou salas 
para asignar a grupos.

Cada grupo ten asignada un aula na que se poden cumprir a distancia de seguridade. Neste colexio o tamaño 

das aulas permite ter  1,5 metros entre o alumnado.

13. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT ou aulas especiais do centro. 
Modelo de cuestionario avaliación de medidas.

-O uso da máscara é obrigatorio.Recoméndase ao profesorado deste espazo o emprego de viseiras 
protectoras, xa que se realizan multitude de exercicios  incompatibles co emprego da máscara.

-É importante realizar unha ventilación de 5 minutos entre cada sesión, así como unha desinfección dos 
elementos empregados.

-Estas aulas serán dotadas con mamparas de protección para seren utilizadas cando así se considere,

segundo o tipo de exercicios realizado co alumnado.

-Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo como ANEXO IX 

14.  Titorías coas familias.
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Evitaranse, na medida do posible as reunión presenciais coas familias, realizaranse principalmente por 
vía telefónica ou reunión virtual.  En calquera caso as familias terán que pedir cita previa con antelación
(por teléfono, axenda do alumnado…). 

En caso excepcional de precisar que a titoría sexa presencial, farase na aula do titor/a. Preferentemente 
só acudirá unha persoa por familia. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e usarán o xel 
hidroalcohólico para desinfectar as mans.

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

A información coas familias será principalmente a través da páxina web do colexio, 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprosaliaboveda/ ou telefónicamente. 

A información con provedores, visitantes, ou persoal do concello por vía telefónica ou por correo 
electrónico.

E de forma presencial cando se requira de xeito necesario.

16. Uso da máscara no centro

O alumnado e profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras, coas

excepcións específicas legalmente establecidas, de conformidade co previsto no Protocolo de 
adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso

21/22.

É obrigatorio usar máscara de protección en todo caso nas circulacións polos espazos comúns

(corredores, baños, escaleiras, ...), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas

do comedor escolar e na estancia na biblioteca.

Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa función de

protección senón tamén polo seu carácter exemplificante. 

En todo caso, o uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para

as persoas que voluntariamente as usen.

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.

Este Plan de Adaptación ao contexto da COVID-19  publicarase na páxina web do centro 

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

As familias terán acceso ao plan a través da páxina do centro.

A través do Consello Escolar informarase á ANPA e ao representante do concello da publicación de 
dito Plan na páxina web do centro.

Ao alumnado informaráselle da existencia de dito plan na páxina web do centro a través das titorías e 
dos seus representanes no Consello Escolar.

III. MEDIDAS DE LIMPEZA
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18. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 
frecuente.

O Concello de Bóveda pon a disposición do centro unha limpadora en horario de mañá (de

12:00 a 12:45) e dous limpadoras polas tardes en horario no que o centro non ten alumnado.

Persoal do servizo de limpeza: 3 limpadoras

Tarefas no horario de mañá: Entre as 12:00 e 12:45 realizará a limpeza, desinfección e

revisión de dotación de todos os aseos así como das zonas comúns.

Tarefas no horario de tarde: Realizarase a limpeza xeral do centro.

19. Distribución horaria do persoal de limpeza.

Horario de mañá: De 12:00 a 12:45

Horario de tarde: De 16:30 a fin.

20. Material e protección para a realizacióndas tarefas de limpeza

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

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

destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.

-Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de

xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

-Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin

de evitar calquera contacto accidental.

-Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección esixidos para levar a cabo este labor,

(luvas e máscara). Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou

pantalla.

21. Cadro de control de limpeza dos aseos.

En cada baño haberá un modelo semanal de control de limpeza, no que se rexistren as horas ás que se 
limpou e a persoa que o realizou. A colocar en cada aseo.  Modelo de control para limpeza de aseos:

CONTROL DE ASEOS

SEMANA DO ____ AO_____ DE _____________________ DE 20____
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Revisado por: Día Hora Desinfección Xabón Papel Xel Sinatura

OBSERVACIÓNS:

22. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas.

Colocarase en cada aula do centro para apuntar as ventilacións das aulas. A primeira ventilación do día 
realizarase antes da entrada do alumnado polo profesorado.

Durante a xornada lectiva este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de
cada cambio de sesión deberá facer a ventilación e deixar constancia no modelo de checklist.
Exemplo de Modelo de control de ventilacións:

CONTROL DE VENTILACIÓN DIARIA

HORA PROFESOR TEMPO
VENTILACIÓN

SINTATURA
PROFESOR

10:00-10:50

10:50-11:40

11:40-11:55 (recreo)

11:55-12:45

12:45-13:30

13:30-13:45 (recreo)

13:45-14:30

16:00-16:30

DÍA:________  MES:_____________________ ANO:____________ CURSO/GRUPO:____________

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos.
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En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada, con tapa e pedal, para
botar todos os elementos de hixiene persoal (panos desbotables, máscaras, ...).

IX. MATERIAL DE PROTECCIÓN.

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

Os membros do equipo COVID19 serán os encargados de inventariar todo o material de protección que 
teña o centro. Levarán a contabilización e o inventario de material de protección e certificará os 
consumos e gastos producidos nun cadro word denominado “Material Covid-19”.

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

Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de material
de protección suficiente para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación
permanente de máscaras, panos desbotables, papel e xel desinfectante na dirección  do centro.

O material de protección será adquirido ao provedor (dos tres aos que se lle solicitará un orzamento) 
que
presente unha mellor oferta na relación calidade/prezo e unha garantía de provisión ao longo do curso
en cada un dos diferentes materiais de protección necesarios (panos desbotables, papel de secado de
mans, xel hidroalcólico, mamparas, desinfectante, ...).

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

Ao inicio de curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do material 
que cada un precise. Este material será entregado polos membros do equipo COVID e os receptores 
deberán asinar unha folla de rexistro de entrega/recepción do mesmo.

En cada aula ou espazo do centro haberá dispensador de xel de parede á entrada e un dispensador de 
mesa e panos desbotables.

Ademais en cada espazo colocarase unha papeleira con pedal.

Na secretaría do centro haberá varias caixas de máscaras para reponer en caso de rotura ou deterioro.

V. XESTIÓN DOS GROMOS
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27. Determinación de medidas.

O alumado, 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 infección 
por SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica  Anexo I do protocolo da 
Xunta, que debe realizarse antes da chegada ao centro. Deberá comunicarse a ausencia ao equipo CoVID.

Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non
enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 
 No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías 
(agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, 
de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende médico ou pediatra.

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas no anexo 
II) 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 domiciliario, 
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 diagnóstico ou proba 
PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e el/ela
ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha 
das persoas membros do equipo COVID. Para a xustificación da ausencia, non  será necesaria ningún 
xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 
derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de 
absentismo escolar. O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción da 
información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado 
con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. 

 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV2 nun alumno/a, durante a 
estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que 
deberá presentarse no centro á maior brevidade.  Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo 
específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres 
non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, 
papeleira de pedal e panos desbotables. 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, a persoa coordinadora do equipo formado na
COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da
canle informática).
Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do
centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC)
quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a
consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio
durante o período que sinale a xefatura de sanidade.
A familia dun alumno/-a con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu
pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico.
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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.
Todas estas medidas a ter en conconta ante a aparición de posibles gromos/abrochos ou brotes aparecen
especificadas no “PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO”, documento
complementario a este protocolo.

ESCENARIOS NO SUPOSTO DE ABROCHOS
A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo 
determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo 
ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la 
aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e o “Protocolo de vixilancia e control 
epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito educativo de Galicia”, cos seguintes 
supostos:

Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera persoa
do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2m) 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 diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. As persoas
que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado deberán
permanecer en corentena ata que obteñan o resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 
días do último contacto co caso confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto 
co caso confirmado e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente.

O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar
coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de Covid nun
prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por
Covid-19.

En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis educativos
afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das persoas
que conforman unha aula,as que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo
ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo.

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

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante peches
aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou 
centros
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educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Os centros deberán incorporar a sistemática prevista no
plan de continxencia, naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao seu propio Plan de 
Continxencia.
Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro 
realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e 
Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas 
específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.

28. Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á 
autoridade sanitaria e educativa

As persoas que realizarán as comunicación serán as integrantes do equipo COVID. 

VI. XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

29. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, 
de ser o caso de persoal substituto.

A persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro
o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá
entregarse de xeito presencial ou enviándoa por correo electrónico ao centro
(ceip.rosalia.boveda@edu.xunta.es).

Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada por correo electrónico á Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade de Ourense.
De ser necesario, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación PERSOALCENTROS
reflectindo no apartado “observacións” a casuística.

O risco do persoal docente e non docente é considerado como similar ao risco comunitario e clasificase,
polo tanto como nivel de risco, (NR1).

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores
vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea
controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do
Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente
sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e
protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de
prevención de riscos laboráis fronte á exposición ao SARS-CoV-2.
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VII. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

30. Organización de entradas e saídas

Entrada e saída de Infantil 
Entrada e saída de Primaria

O Alumnado de Educación Infantil con horario de adaptación seguirá as instruccións dadas 
pola titora ás familias antes do inicio do curso.
O alumnado de educación infantil pode entrar acompañado por un só proxenitor ata a zona 
onde indique a mestra titora.
O alumnado de primaria a medida que vaia chegando do transporte ou en transporte particular 
accederá ás aulas directamente; o profesorado estará xa na aula recibindo o alumnado. 
Haberá mestres de garda nas entradas e saídas para a vixilancia do alumnado e intentar evitar 
aglomeracións intentando que o alumnado manteña as distancias de seguridade en cada 
momento.
Nas saídas, non sairá ningún grupo ata que acabe de saír o grupo anterior. Antes de saír todo o 
alumnado debe limpar as mans con hidroxel.
Nas saídas o primeiro grupo en saír será infantil e despois as aulas de primaria. 
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31. Portas de entrada e saída e circulación no centro educativo.

As portas de entradas e saídas aparecen recollidas no punto anterior. 

Nos corredores, ao ser un centro de pouco alumnado, intentarase que nunca coincidan dúas aulas no 
mesmo momento para subir ou baixar escaleiras ou para camiñar polos corredores. 

O profesorado que esté co grupo na hora antes do comedor escolar vixilará que cando saian non se 
atopen con outro grupo. No caso de observar que outro grupo está saíndo, esperarán ata que saian todos.

No caso de infantil, ao ter o comedor en frente da súa clase, e o patio de recreo xusto á saída da súa 
clase, non terán que cruzarse con ningún outro grupo do colexio, polo que as posibilidades de contaxio 
son mínimas.

32.  Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro.

Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos común que inviten ao 
alumnado e persoal do centro a colocar correctamente as máscaras, a lavar as mans frecuentemente e, en
definitiva, a lembrar que debemos cumprir as normas se queremos protexernos nós e protexer aos que 
nos rodean da COVID19.Nos primeiros días de curso traballarase nestes apartados dende as titorías para
a súa correcta interpretación.

33. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.

Os/As 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 durante 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 unha realizar unha mellor trazabilidade dos contactos., salvo 
que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do 
mesmo. O alumnado transportado seguirá as normas establecidas para todo o centro. (Ver punto 30 
deste plan).Ás saídas e en orden, todos os alumnos transportados se dirixirán directamente ao  seu 
autobús. Neste tempo evitaranse aglomeracións e manterase a distancia de seguridade entre o alumnado.

34. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos)
 

ENTRADAS: 5

RECREOS: 3

SAÍDAS: 5
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VIII. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS

35. Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da 
xornada.

Non se contemplan neste centro.

36. Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou 
posteriores ao servizo de comedor.

De ser posible organizar algunha actividade, tanto dende a ANPA como dende o Concello, aprobarase 
un protocolo que se integrará neste plan de adaptación á situación Covid. Este protocolo axustarase ao 
previsto no Anexo VI (Actividades extraescolares e complementarias) do “Protocolo de adaptación ao 
contexto da Covid-19 noscentros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”.

37. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar.

Reunións do Consello Escolar: 
As reunión levaranse a cabo segundo a situación epidemiolóxica nese momento. Deste xeito, se a 
evolución da pandemia o permite, as reunión serán presenciais, mantendo todas as distancias de 
seguiridade e medidas de hixiene nun espazo amplo. Se pola contra a situación sanitaria non o permite, 
as reunión Terán lugar de forma telemática a través de canles empregadas no curso anterior durante o 
confinamento.

Xuntanzas de ANPA: 
As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo caso 
a xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. Se as reunión realízanse no centro educativo 
deberase desinfectar toda a zona empregada, e nunca poderán acceder ao recinto escolar ao longo da 
xornada escolar.

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.

Evitaranse, na medida do posible as reunión presenciais coas familias, realizaranse principalmente por 
vía telefónica ou reunión virtual.  En calquera caso as familias terán que pedir cita previa con antelación
(por teléfono, axenda do alumnado…). 

En caso excepcional de precisar que a titoría sexa presencial, farase na aula do titor/a. Preferentemente 
só acudirá unha persoa por familia. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e usarán o xel 
hidroalcohólico para desinfectar as mans.

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro.
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39. Normas para a realización de eventos.

Agás cambios e melloras na situación epidemiolóxica non se realizarán actividades e celebracións que
supoñan a asistencia dunha grande cantidade de participantes.
De ser programada algunha seguiranse as normas establecidas para este tipo de actividades.
Realizaránse as celebracións ou conmemoracións procurando que non se xunten os grupos. 
As actividades complementarias poderán realizarse sempre e cando se cumpra a normativa vixente do 
momento.

IX. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO.

40. Medidas

Ver punto 33 deste plan: 

“ Os/As 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 durante
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 unha realizar unha mellor trazabilidade dos contactos., salvo 
que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do 
mesmo. O alumnado transportado seguirá as normas establecidas para todo o centro. (Ver punto 30 
deste plan).

Ás saídas e en orden, todos os alumnos transportados se dirixirán directamente ao  seu autobús. Neste 
tempo evitaranse aglomeracións e manterase a distancia de seguridade entre o alumnado.”

 

X. MEDIDAS DE USO DE COMEDOR.

41. Establecemento de quendas para o uso de comedor

O comedor escolar co que conta o centro é de xestión directa, tipo A (hasta 75 comensais).

Este ano a distribución do comedor será do seguinte xeito: 

O alumnado de infantil comerá na aula situada xusto en frente da súa clase. 

O alumnado de 1º e 2º situaranse ao lado esquerdo do comedor cunha distancia horizontal de máis de 2 
metros e máis de 1,70 metros diagonal. Todos colocados mirando ao frente.

O resto de cursos estarán colocados en mesas individuais de medida1,20 cada mesa por todo o resto do 
comedor, mantendo distancias de separación de máis de 2,50 metros entre cada alumno/a de xeito 
horizontal e máis de 2,20 metros en diagonal.Todos colocados mirando ao frente.

Farase unha soa quenda de comedor  de 14:30 a 16:00  horas.
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42. Previsión sobre o persoal colaborador

Segundo o establecido no art. 8, punto 5 da Orde do 21 de febrero de 2007 pola que se regula a

organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos 
non

universitarios dependentes da Consellería de Educación o persoal colaborador que corresponde

(atendendo po número de comensais de EI e EP) é de 3 persoas.

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

Polos datos actuáis do crentro disponemos dunha cociñeira.

XI. MEDIDAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS.

         44. Previsións en espazos distintos á aula ordinaria.

Nas aulas de ximnasio, relixión, biblioteca.. extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas
de uso máis compartido.

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

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser 
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnado na 
concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. Onde a materia o 
permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios informáticos co fin de
diminuír os contactos co material. 

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e 
minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha 
distancia inferior a 1,5 metros. 

Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de frauta) nas clases de 
música ou nos exercicios de canto a distancia interpersonal elevarase a 3 metros.

45. Determinacións específicas para a materia de Educación Física

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, 
de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a 
práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios 
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alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de 
mans. Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou polideportivos pechados con 
ventilación reducida. 

No caso de actividades nas que se empregue material, este será preferentemente de uso individual

(raquetas, pelotas, cordas...), aínda que se poida utilizar tamén aquel tipo de material que una vez

compartido sexa de fácil desinfección. Ao rematar a actividade cada alumno ou alumna deberá proceder

a súa desinfección. O material empregado desinfectarase axeitadamente.

46. Proceso de cambio de aula ou espazos de uso educativo.

Como norma xeral evitaranse os cambios de aula.

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso de 
ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos 
antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. A saída será ordenada e 
continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova 
aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de 
alumnado. 

Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 
entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a 
espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

47. Biblioteca.

A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas públicas.

Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o
aforo. O alumnado e profesorado deben 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.

48. Aseos

O alumnado de educación infantil empregará os aseos sitos na súa aula, na primeira planta.

23



Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2021-2022
CEIP Rosalía de Castro (Bóveda)

O alumnado de 1º e 2º de primaria empregarán os aseos que están na segunda planta, frente as 
escaleiras o aseo da dereita.

O alumnado de 3º e 4º de primaria empregarán os aseos que están na segunda planta, frente as 
escaleiras o da esquerda.

O alumnado de 5º e 6º de primaria empregarán os aseos que se encontran na saída da súa aula a man 
esquerda.

Os mestres empregarán os aseos da primeira planta.

XII. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

49. Horarios de recreo e asignación de  espazos.
Infantil y Primaria

1º Recreo 11:40 h a 11:55 h 15 minutos
2º Recreo 13:30 h a 13:45 h 15 minutos

Cada curso ten un espazo delimitado nos recreos para non xuntarse co resto de grupos. No caso do 
grupo de 1º a 4º, o alumnado de 1º e 2º poderán optar a xogar na zona do areeiro. En caso de choiva irá 
todo o grupo de 1º a 4º ao pabillón, o grupo de 5º e 6º irán ao porche e infantil ao outro edificio. 
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50. Asignación do profesorado de vixilancia.

ENTRADAS: Todo o profesorado que traballe cada día no centro estará presente ás 09:50

para recibir ao alumnado. Cada mestre que teña docencia a primeira hora con cada grupo

estará na aula correspondente. A directora estará na porta/cancela de entrada do colexio e outro persoal 
do centro estará na entrada do edificio controlando a entrada do alumnado.

RECREOS: Os recreos estarán vixiados por tres mestres.

SAÍDAS: O profesorado que se atope na última sesión con cada grupo será o encargado de

organizar a saída ata o lugar onde os coidadores do autobús recollan ao alumnado. Tamén

entregarán ás familias os alumnos que non vaian en autobús.

XIII. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS
PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA

51. Metodoloxía,  uso do material da aula e uso do baño

5.1. Metodoloxía e uso de baños en Infantil

METODOLOXÍA.

Asemblea.

No canto de realizala no chan, levarase a cabo dende a mesa, no lugar asignado para cada alumno/a.
Os/as  “encargados/as”,  coas  mans  hixienizadas,   levarán  a  cabo  as  rutinas  iniciais  (pasar  lista,
calendario…) e manipularán os elementos móviles da asemblea hixienizando as mans ao remate.

Incluiranse na asemblea actividades  de carácter  lúdico para reforzar  a interiorización das normas de
hixiene establecidas e a toma de conciencia ante a situación epidemiolóxica actual.

Colocación do alumnado e agrupamentos.

Ao tratarse dun grupo de 9 nenos e nenas, non se realizaran subgrupos nin agrupamentos.

Todo o alumnado traballará como único grupo e colocándose as mesas en forma de “U”.

Materiais.

Darase preferencia ao emprego de materiais de uso individual.

Materiais individuais: 

-Material impreso: terá un lugar específico na aula para cada alumno/a.

-Material  persoal:  (mandilón,  taza,  bolsa  coa  muda…  )terá  un  lugar  específico  na  aula  para  cada
alumno/a.

- Útiles escolares: colocaranse en caixiñas e vasos de plástico de uso individual.

-  Material  manipulativo:  tangram,  ensartables,  regretas…  dentro dunha caixa   grande con tapa que
denominaremos “O meu caixón de  material  manipulativo” onde  cada  alumno disporá de  diferentes
elementos organizados en bolsiñas co seu nome.
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Materiais de uso común: 

Procurarase empregar so aqueles que resulten imprescindibles, hixienzando os mesmos despois do seu
uso  ou,  como  no  caso  dos  contos,  poñéndoos  en  corentena  o  tempo  necesario  antes  de  volver  a
empregalos.

Recantos

Á hora de establecer os recantos en E. I. teremos en conta os seguintes aspectos:

- Priorizaranse as actividades que non precisen de contacto físico.

- Darase preferencia ao emprego de materiais de uso individual.

-  O  número  de  recantos  e  o  seu  uso  poderá  variar  ao  longo  do  curso  en  función  dos  intereses  e
necesidades do alumnado pero principalmente  atendendo á situación sanitaria vixente nese momento.

- De xeito preferente empregarase a división do alumnado en grupos pequenos para o xogo nos recantos.

- Antes e despois do xogo nos recantos realizarase un aseo de mans.

- Incidirase en todo momento na importancia de non levar nada á boca.

Emprego da máscara

A normativa establece que o alumnado de E. Infantil non ten a obriga de empregala pero dende o centro
recomendaremos o seu uso.

Será labor conxunta da familia e da escola traballar os hábitos correctos para colocala e quitala así como
a maneira de gardala na súa funda.

Na aula haberá máscaras infantiles dun só uso para poder empregar se fose necesario.

BAÑOS

Uso de baños.

A aula conta cun baño dentro da propia aula dotado con dous w.c. e dous lavabos.

Colocaranse imaxes sobre o correcto lavado de mans que se realizará baixo supervisión docente.

Actividades e merenda.

Actividades e xogos no recreo.

O espazo exterior destinado ao recreo en Educación infantil será de emprego exclusivo deste grupo.

En  acordo  coas  familias  establecemos  que  elementos  de  xogo  como  tobogán  ou  casiñas  serán
empregadas do patio de Infantil. 

As normas establecidas desaconsellan o seu uso por ser elementos onde se poden producir aglomeracións
pero este feito nun grupo de 9 alumnos e alumnas está descartado.

Mentres  as  condicións  climatolóxicas  o  permitan,  desenvolveremos  a  maior  cantidade  posible  de
actividades lectivas e non lectivas no exterior.

No caso de que a climatoloxía sexa adversa, o recreo terá lugar nun aula habilitada para ese fin no
edificio anexo. Haberá nese espazo elementos de xogo de uso común que serán desinfectados despois do
seu uso.

Merenda.

A media mañá, despois do primeiro recreo, procederase ao reparto de froita, a cargo do centro,  que terá
lugar na propia aula.

O alumnado lavará as mans antes da merenda e as mesas serán hixienizadas.

A froita será repartida pola docente gardando as debidas medidas de hixiene.
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52.  Recreos, merenda e actividades no tempo de recreo.

A merenda( individual e nunca compartida)  realizarase nas propias aulas ou no comedor despois de
lavarse nos baños as mans con auga e xabrón e secaranas con papel. Antes de saír o recreo desinfectarse
as mans.

En canto as actividades no recreo empregaranse materiais que se poidan limpar e desinfectar, axeitados
ao grupo de idade.

Favoreceranse xogos que esixan movemento e actividade física moderada.

XIV. NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE.

53. Medidas co alumnado con NEE

O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de que o
alumnado  non  poida  facer  uso  das  máscaras  e  a  súa  atención  requira  no  respectar  a  distancia  de
seguridade.

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas,
saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de
entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e
despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa
autonomía.  Asignarase un aseo no centro no que se intensificará  a  limpeza  e  a  desinfección como
medida de prevención de risco.

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

O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten
escolarizado,  aos  diferentes  sistemas  de  comunicación  utilizados  co  alumnado  con  necesidades
educativas especiais. 

54. Tarefas e medidas de control 

Na aula de PT: Todos os alumnos levarán a máscara.

Os grupos de apoio serán estables e pertencerán ao mesmo grupo clase. Será obrigatoria a hixiene de
mans nas entradas e saídas das aulas. No inicio da clase dedicaranse uns minutos a recordar as normas
de hixiene  e  seguridade  e  a  importancia  das  mesmas.  Cada alumno/a  contará  cun apartado co seu
material, que só utilizará e manexará el ou ela. Priorizarase a utilización de material individual. En caso
de uso de encerado, cada aulmno/a tería o seu propio xiz ou rotulador. Os últimos 15 minutos de clase
utilizaranse para desinfectar cadeiras, mesas e ventilarase simultáneamente.
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As reunión coas familias por parte da PT ou Orientadora realizaranse sempre con cita previa en horario
que  non coincida  coas  entradas  e  saídas  ou  recreos  do  alumnado.  Preferiblemente  faranse  por  vía
telefónica.

Todo o material que sexa necesario para facer probas psicopedagóxicas será debidamente desinfectado
despois da súa utilización.

XV. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO.

55.  Medidas  (Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamento)

O profesorado deberá manter unha conducta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección
e aproveitará calquera contido para concienciar o alumnado do benefico común do cumprimento das 
normas. Os primeiros días intentarase afianzar unas rutinas básicas para que o alumnado se familiarice 
con eles.

Os elementos propios da aula como portas, ventas, persianas, luces, proxectores… serán únicamente 
usados pol/a profesor/a.

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 
solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula
e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña
utilizado en cada unha das aulas.

O profesorado deberá comunicar a algún membro do equipo COVID calquera síntoma compatible con 
esta infección, para poder aplicar o mais axiña posible o protocolo de illamento.

Reunións de profesorado: Realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais, cando 
non sexa posible usaranse medios telemáticos. 

Sala de profesorado: En cada cambio de profesor/a deberase hixienizar o lugar que ocupou, así como os
teclados, a pantalla ou os ratos que empregou.

56. Reunións órganos colexiados. 

 De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do 
Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar 
acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa 
e excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e 
adaptacións oportunas. 

Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que participen, o 
contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente 
emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 
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Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as 
convocatorias serán remitidas aos membros do órgano  colexiado a través de medios electrónicos, 
facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se poida 
formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións.

Os Claustros e Consellos Escolares se é posible realizarase de xeito presencial cumprindo as normas de
distancia e hixiene. Se non é segura esta opción usaranse medios telemáticos.

XVI. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO.

57. Formación en educación en saúde

As actividades relacionadas coa educación en saúde Terán un carácter prioritario durante todo o curso.

Formarán parte da rutina de todas as aulas, especialmente no iniciode curso, un recordatorio diario sobre
as medidas fundamentais para combater a COVID-19.

Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos
na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira
transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan 
desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral.

58. Difusión da información e comunicación.

Empregarase principalmente a páxina web do centro:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprosaliaboveda/ para difundir  toda a información destacada 
respecto a este tema, tanto información do centro como información enviada polas Consellerías de 
Educación e Sanidade.
Naqueles casos nos que o acceso á información telemática sexa dificultosa empregarase a comunicación
con información impresa.

59. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais.

O profesorado coordinador da xestión e dinamización da aula virtual é Francisco Javier Bouso Bouso.

O persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación 
das aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal 
docente e dos contidos existentes.

En caso de ter que realizarse educación a distancia, intentarase que o alumnado empregue, entre outros, 
a aula virtual.
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60. Previsións derivadas do documento “Instruccións de inicio de curso”.

Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola

que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación

primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/2022

Os centros educativos cumprirán as medidas que se establezan no Protocolo de adaptación ao contexto 
da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia que estea vixente no curso 2021/2022 
co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19.
Consecuentemente, tendo en conta que se poida producir a necesidade de alternar determinados 
períodos de docencia presencial con outros de docencia non presencial durante o próximo curso 
2021/2022, faise imprescindible establecer adaptacións no marco da organización do currículo, da 
metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica dos centros docentes.

Medidas ante a COVID-19

Os centros educativos cumprirán as medidas que se establezan no Protocolo de adaptación ao contexto 
da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia que estea vixente no curso 2021/2022 
co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. A tal efecto 
revisarán, de acordo co previsto no citado protocolo, os seus plans de continxencia e demais 
documentación prevista.

61. Difusión do “Plan de adaptación á situación COVID-19.

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 
disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da 
comunidade educativa. Será obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o 
centro considere oportunas.
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