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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.  gal  

Páxina Web

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

2. Equipo COVID

Membros do equipo COVID

Teléfono de contacto 982870095

Membro 1 Francisco Javier Bouso Bouso Cargo Director

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

Coordinadora Iria Fernández González Cargo Mestre de Primaria 
(E.F.)

Tarefas asignadas Coordinación COVID
Interlocución cos membros da comunidade educativa.
Medidas específicas para o alumnado de Educación Infantil e Primaria.
Xestión do material de protección, inventariado e contabilización.
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3. 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 
Responsable enfermería: Manuel López Saavedra 

4. 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.

5. Número de alumnos/as por etapa e nivel educativo.
EDUCACIÓN INFANTIL:

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

TOTAL            10
EDUCACIÓN PRIMARIA:

1º PRIMARIA 3
2º PRIMARIA 1
3º PRIMARIA 7
4º PRIMARIA 6
5º PRIMARIA 6
6º PRIMARIA 3

                                                                           TOTAL  26
TOTAL ALUMNADO DO CENTRO       36

6. Cadro de persoal do centro
Persoal docente (Únicamente número de efectivos)

Educación Infantil 1

Educación primaria 1º e 2º 1

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

Educación primaria 5º e 6º (Titora e especialista en Educación Física) 1

Educación musical 1

Relixión (Compartido) 1

Pedagoxía terapéutica (Compartida) 1

Orientadora (Compartida) 1

Auxiliar de conversa (Compartida) 1
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Persoal non docente (Únicamente número de efectivos)

Servizo de cociña 1

Coidadora 1

Servizo de limpeza 1

7. Determinación dos grupos estables de convivencia

Etap
a

Educación Infantil Nivel 4º, 5º e
6º

Grupo A

Aula Aula Infantil Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado
asignado

4 + PT

Etap
a

Educación Primaria Nivel 1º e 2º Grupo A

Aula Aula 1º e 2º Nº de alumnado asignado 4 Nº de profesorado
asignado

6 + PT

Etap
a

Educación Primaria Nivel 3º e 4º Grupo A

Aula Aula 3º e 4º Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado
asignado

6 + PT

Etap
a

Educación Primaria Nivel 5º e 6º Grupo A

Aula Aula 5º e 6º Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado
asignado

5 + PT

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

A chegada ao centro terá lugar entre 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 desinfectaranse con xel así como farán un lavado de mans exhaustivo no 
aseo correspondente. Unha vez desinfectados dirixiranse ao seu pupitre no cal permanecerán
sentados ata o inicio da 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 consensuadas coas familias). Obrigatorio levar unha máscara de reposto e un 
estoxo específico para gardala 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.
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O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso de viseira protectora ou outras 
medidas de seguridade é voluntario.

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 despois 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 ao encerado, 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, conformando grupos estables de convivencia, na aula 

traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente 
sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de 
convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun 
distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible
usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non docente que teña contacto 
cos grupos de infantil será de uso obrigatorio.

9. 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. WhastApp: 647468672
c. Correo electrónico: ceip.rosalia.boveda@edu.xunta.es
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10.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 
en un 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

MOTIVO DA AUSENCIA 

Presenta síntomas no domicilio
Presenta síntomas no centro educativo
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:

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

No caso de confirmarse un caso positivo no centro, o equipo COVID do centro o  subirá  na 
aplicación informática “EduCovid” (aplicación específica para a comunicación dos datos 
básicos dos contactos estreitos dos posibles casos confirmados). A información será 
accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que 
o Centro de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no 
centro. Incluirase  información de contactos estreitos:

 Compañeiros de aula.

 Compañeiros máis próximos dentro da mesma.

 Profesorado que imparte clase no grupo.

 Compañeiros de transporte.

 Compañeiros de comedor escolar.

 Datos que podan aportar as familias de xeito voluntario (exemplo de extraescolares…)

Si o CSC (Centro de Seguimento de Contactos) ten confirmación dalgún alumno positivo ou 
persoal do centro, incluirá esa información na aplicación que solo poderá ser vista polo 
equipo COVID.
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II. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

12.  Croques da situación dos pupitres nas aulas

Croques da situación dos pupitres nas aulas deste centro.

Aula de 5º e 6º de primaria:

Aula de 3º e 4º de primaria:

8



Plan de adaptación á situación COVID19 no curso 2020-2021
CEIP Rosalía de Castro (Bóveda)

Aula de 1º e 2º de primaria:

Aula de infantil:
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13.  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 máis distancia que 1,5 metros entre o alumnado.

14.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.

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

15.  Titorías 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.

16.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 telefonicamente. 

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.
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17.Uso da máscara no centro

Os membros do Equipo Covid velarán para que todo o profesorado e persoal non docente 
usen a máscara de forma continua no centro para, ademais de protexer, conseguir ser un 
modelo exemplificador para os rapaces.

Todo o alumnado terá a máscara sempre (en infantil dependerá dos acordos aos que chegue 
a mestra titora coas familias ) para garantir a protección en caso de infección e coas 
excepcións que recoñeza o protocolo.

18. 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/.

Na primeira quincena de setembro faranse reunión co profesorado para informalos sobre o 
Plan e os puntos máis destacados do que vai a ser o seu traballo diario e se queren facer 
achegas ou modificacións ao Plan. Tamén neste mes comunicarase o equipo COVID19 co 
persoal non docente do centro para comunicarlle directamente este plan, resaltando os puntos
máis destacados para eles. 

As familias Terán acceso ao plan a través da páxina do centro e farase unha reunión ou 
varias para tratar os temas máis importantes.

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 representantes no Consello Escolar.
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III. MEDIDAS DE LIMPEZA

19.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) ademais de realizar a limpeza habitual polas tardes en horario no que o centro 
non ten alumnado.

Persoal do servizo de limpeza: 1 limpadora

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.

20.Distribución horaria do persoal de limpeza.

Horario de mañá: De 12:00 a 12:45

Horario de tarde: De 16:30 a fin.

21.Material e protección para a realizacióndas tarefas de limpeza

O material de limpeza así coma os elementos de protección individual do persoal de limpeza 
serán subministrados á limpadora pola empresa Limpergal. Empresa que ten contratada o 
Concello de Bóveda para tal fin.
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22.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____

Revisado por: Día Hora Desinfecció
n

Xabón Papel Xel Sinatura

OBSERVACIÓNS:

23.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.

O resto da mañá terá que ser o profesorado do grupo o que abra as ventás en cada cambio 
de clase durante 5 minutos, e no recreo durante 15 minutos, e deixarao reflectido no modelo 
checklist.
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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:____________

24.Determinación dos espazos para a xestión de residuos.

Todas as aulas disporán de papeleiras con bolsa, tapa e accionadas con pedal.
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IX. MATERIAL DE PROTECCIÓN.

25.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”.

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

A esperas da dotación inicial da consellería, o centro aprovisionouse no mes de 
agosto/setembro de máscaras hixiénicas, máscaras FFP2, papeleiras de pedal, xel 
hidroalcohólico, dispensadores de xel, alfombra desinfectante e solucións desinfectantes.

O centro garantirá a existencia de máscaras suficiente para as posibles continxencias que 
poidan xurdir. O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e persoal non docente 
será individual, pois é un elemento de uso obrigatorio para saír do propio domicilio, aínda así 
o centro administrará diariamente dunha máscara quirúxica ao profesorado e ao inicio de 
curso tamén se distribuirán dúas máscaras FFP2. Cando chegue o material que repartirá a 
Xunta, entregarase ao persoal.

Todo o demais material de protección será adquirido ao provedor que presente unha mellor 
oferta na relación calidade/prezo e unha garantía de provisión ao longo do curso.

Presentando a lexislación vixente, non se debe pagar o IVE nestas compras (Real Decreto-
Ley 27/2020, de 4 de agosto).

27.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 repoñer en caso de rotura ou 
deterioro.
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V. XESTIÓN DOS ABROCHOS

28.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. Os centros educativos poden 
establecer mecanismos para a identificación de síntomas nos alumnos á entrada ao mesmo ou 
unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio do curso escolar. Porén a medición de
temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo
da familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao centro escolar.

 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. Unha persoa da familia 
solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta 
presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. 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. Se algunha persoa do 

16



Plan de adaptación á situación COVID19 no curso 2020-2021
CEIP Rosalía de Castro (Bóveda)

núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que 
convivan con elas non poderán acudir 17 ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e 
sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa 
coordinadora COVID do centro. 

Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada 
“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos 
posibles casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que 
determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos 
alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro.

 No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso 
positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que traballe no
mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde solo resultara visible para o 
equipo COVID do centro escolar.

29.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.
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VI. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

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

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 34 establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos 
laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.

A persoa interesada solicitará á Dirección do centro o Anexo III do protocolo “Modelo de 
certificación de condicións de seguridade no centro educativo”. A dirección emitirá as 
solicitudes á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación
de Lugo. A Inspección médica analizará a petición achegada e solicitará por correo 
electrónico ao traballador a documentación acreditativa da súa situación que resulte 
procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou declaración de persoal 
sensible. Coa devandita documentación o facultativo emitirá o informe. Mentres se tramita 
todo isto o traballador ten a obriga de acudir ao centro de traballo. Finalmente, se procede, 
tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación Persoalcentros reflectindo o motivo
no apartado Observacións.

18



Plan de adaptación á situación COVID19 no curso 2020-2021
CEIP Rosalía de Castro (Bóveda)

VII. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

31.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 instrucións
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 de 1º a 
6º. 
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32.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 estea co grupo na hora antes do comedor e recreos vixiará 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 fronte 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.

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

Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns 
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.

34.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 31 
deste plan).

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

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

ENTRADAS: 6

RECREOS: 3

SAÍDAS: 6
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VIII. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS

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

Non se contemplan neste centro.

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

Polo momento e mentres a situación sanitaria non mellore non se celebrarán actividades 
extraescolares no centro.

38.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 seguridade e medidas de hixiene nun espazo amplo. Se pola contra a situación 
sanitaria non o permite, as reunións celebraranse 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 reunións se 
realízan no centro educativo deberase desinfectar toda a zona empregada, e nunca poderán 
acceder ao recinto escolar ao longo da xornada escolar.

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

Evitaranse, na medida do posible ás reunións 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.

40.Normas para a realización de eventos.

Este curso, as celebracións ou conmemoracións celebraranse a nivel de aula para que non se
xunten os grupos. 
As actividades complementarias, de habelas, poderán realizarse sempre e cando se cumpra a
normativa vixente do momento.

21



Plan de adaptación á situación COVID19 no curso 2020-2021
CEIP Rosalía de Castro (Bóveda)

IX. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO.

41.Medidas

Ver punto 34 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 31 
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.”
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X. MEDIDAS DE USO DE COMEDOR.

42.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 fronte da súa. 

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 fronte.

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 
fronte

Farase unha soa quenda de comedor  de 14:30 a 16:00  horas.

Comedor de primaria:
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Comedor de infantil:

43.Previsión sobre o persoal colaborador

Número de colaboradores: 3

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

Polos datos actuais do centro dispoñemos dunha cociñeira.
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XI.MEDIDAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS.

45.  Previsións en espazos distintos á aula ordinaria.

Nas aulas de ximnasio, relixión, biblioteca, etc. 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 interpersoal elevarase a 3 metros.

46.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 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. 

O material empregado non se usará en ninguna outra sesión do día, e desinfectarase 
axeitadamente.

47.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. 
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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.

O movementos do alumnado serán inevitables no caso das sesións de Relixión/Valores, 
Educación Física e emprego de ordenadores, neste último caso tentarase que cada alumno/a 
teña asignado un equipo concreto.

48.Biblioteca.

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose posible 
polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo. En todo caso, 
tentarase que non cadren persoas de grupos diferente ao mesmo tempo neste espazo. 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.

49.Aseos

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

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

O alumnado de 3º e 4º de primaria empregarán os aseos que están na segunda planta, 
fronte 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.
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XII. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

50.Horarios de recreo e asignación de  espazos.

Infantil e Primaria

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

En infantil os tempos de recreo serán máis flexibles, sobre todo ao comezo do curso, a criterio 
da titora deste grupo.

Cada curso ten un espazo delimitado nos recreos para non xuntarse co resto de grupos. En 
caso de chover xogarán no outro edificio igualmente separados por cursos ou  nas propias 
aulas. En caso de choiva o recreo será en interior.

51.Asignación do profesorado de vixilancia.
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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. O director estará na porta de primaria e haberá outro/a 
docente nos corredores do primeiro andar.

RECREOS: O recreo que infantil será vixiado pola titora deste grupo co apoio da coidadora. 
Os recreos de primaria terán vixilancia de dous/dúas mestres/as, un será o director e outro 
rotatorio con maior carga de garda para o mestre especialista en relixión por contar con 
menos horas de docencia os días que estea presente no centro (luns, martes e xoves).

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

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

5.2. Metodoloxía e uso de baños.

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 lavadas,   levarán a  cabo as rutinas iniciais
(pasar lista,  poñer o día…) e manipularán os elementos móviles da asemblea lavando 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.

Estableceranse na aula dous subgrupos atendendo a un criterio de idade.

1º subgrupo: 5 nenos/as. Alumnado de 4º de E. Infantil. 

2º subgrupo: 5 nenos/as. Alumnado de 5º e 6º de E. Infantil.

Os subgrupos colocaranse en dos grupos diferenciados de mesas  a 1,5 m. de distancia entre
os grupos e buscando o maior distanciamento persoal posible.

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: realizouse unha compra de materiais didácticos variados (tangram,
ensartables, regretas…) e gabetas grandes con tapa para crear “O meu caixón de material
manipulativo” onde cada alumno disporá de diferentes elementos organizados en bolsiñas co
seu nome.

Materiais de uso común: 
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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 subgrupos para o xogo nos
recantos.

- Antes e despois do xogo nos recantos realizarase unha limpeza 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

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.

O baño non poderá ser empregado por varios/as  alumnos/as á vez agás para lavar as mans
baixo a supervisión da docente.

Despois de cada uso o w.c. será hixienizado cunha toalliña ou pano de papel con solución
desinfectante.

5.3. Actividades e merenda.

Actividades e xogos no recreo.

O espazo 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 non
serán retiradas do patio de Infantil. 
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As normas establecidas desaconsellan o seu uso por ser elementos onde se poden producir
aglomeracións.

Familias e profesorado valoramos que o mobiliario de recreo ao atoparse no exterior permite
unha menor pervivencia do virus nas superficies. Ademáis disto o alumnado pertence a un
grupo de convivencia dividido á súa vez en dous subgrupos.

Prestaremos unha especial atención a que non se produzan aglomeracións e a que se xogue
preferentemente co alumnado pertencente ao mesmo subgrupo.

Mentres as condicións climatolóxicas o permitan, desenvolveremos a maior cantidade posible
de actividades lectivas e non lectivas neste espazo exterior.

Merenda.

A media mañá, antes da hora do 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.

53.  Recreos, merenda e actividades no tempo de recreo.

A merenda (individual e nunca compartida)  realizarase nas propias aulas 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  ás  actividades  no  recreo  empregaranse  materiais  que  se  poidan  limpar  e
desinfectar, axeitados ao grupo de idade. Non se poderán traer xoguetes da casa nin sacar
material da aula sen permiso.

Favoreceranse xogos que esixan movemento e actividade física moderada.
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XIV. NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE.

54.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. 

55.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.

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.
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XV. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO.

56.  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.

57.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. 

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.
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XVI. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO.

58.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.

59.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.

Así mesmo en colaboración co centro de saúde de referencia incluirá posibles charlas do 
persoal sanitario sobre a prevención e protección. Establecerase a información que será de 
uso obrigado na web do centro.

60.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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61.Previsións derivadas do documento “Instruccións de inicio de curso”.

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 
adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 
educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

Obxecto e ámbito de aplicación:

Estas instrucións teñen por obxecto determinar, para o curso académico 2020/2021, aspectos
organizativos e medidas educativas necesarias para o desenvolvemento nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, das ensinanzas establecidas ao abeiro da Lei
orgánica 2/200 do 3 de maio, de educación, na redacción dada pola Lei 8/2013, do 9 de 
decembro, para a mellora da calidade educativa.

Serán de aplicación nos centros docentes sostidos con fondos públicos correspondentes ao 
ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se impartan as ensinanzas 
de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.

Liñas xerais para o curso 2020/2021

1.Programa de acollida:

Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva 
presencial durante o curso 2019/2020, o equipo directivo elaborara un Programa de acollida 
que será presentado ao Consello Escolar do centro e que se desenvolvera nas dúas primeiras
semanas do curso, coa organización de actividades globalizadas que informen, alomenos, 
dos seguintes aspectos:

 a) Novas normas de organización e funcionamento do centro.

 b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.

 c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o 
seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial.

 d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais
de acollida e cohesión. 

2.Avaliación inicial :

A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este proceso 
comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así 
como as súas necesidades de atención educativa: 

a) Analise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como 
a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias 
clave. 
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c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as 
e decisións profesionais de actuación por parte do profesorado.

3 Programacións didácticas:

1.As programacións didácticas incorporaran as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas 
no curso anterior, así como unha transición posible ao ensino non presencial, se esta fose 
necesaria.

 2. As programacións didácticas elaboraranse contemplando os posibles escenarios en 
función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non 
presencial. 

3. Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2020/2021, os equipos docentes 
elaborarán plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado recupere as 
aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020. 

4. A partir dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da 
avaliación inicial, reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e 
aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, os cales serán previamente determinados 
polos equipos docentes e departamentos didácticos, co fin de garantir a continuidade do 
proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

5. O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades 
individuais do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial, e estenderase, 
alomenos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021. 

6.No plan de reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan
o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. Entre estas medidas estarán a proposta de 
tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias do 
alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que 
favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante 
proxectos de traballo, entre outras. 

7. Para a elaboración das PD e seguindo os directrices establecidas na CCP, consideraranse 
os seguintes criterios:

 a) Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 
impartiron no curso 2019/2020. 

b) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada area e materia coa 
finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 

c) Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar. 
Recoméndase o seu desenvolvemento dende un enfoque competencial e a través de 
propostas metodolóxicas activas e axustadas as necesidades concretas do alumnado e grupo
e que fomenten a colaboración e a participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe.

d) Constaran as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, 
identificando de forma expresa aqueles aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 
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competencias clave, así como o deseño de tarefas globais e as estratexias e instrumentos de 
avaliación máis adecuados para a consecución deste obxectivo. 

e) Revisión dos obxectivos de area ou materia en cada nivel, así como das competencias 
clave que o alumnado poderá lograr como consecuencia da adaptación das programacións. 

8. Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
e ao alumnado que tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do 
desenvolvemento doutras medidas de atención a diversidade que se poidan establecer. 

9. Os plans de reforzo e recuperación formaran parte das programacións didácticas, así como
da PXA. 

10. En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente 
e as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non 
presencial, ademais de ter un carácter eminentemente práctico e potenciar o traballo en 
equipo e o proceso de avaliación continua.

 11. Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan 
determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, sempre adecuándose as 
modalidades xa citadas de ensino presencial e non presencial.

 4 Orientacións para a atención á diversidade :

1. Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) 
coidarase que todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en 
calquera dos escenarios presentes e asegurarase a súa participación e implicación no 
desenvolvemento das accións educativas. 

2. Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información 
para garantir a comprensión e a comunicación da mesma así como o axuste, de medios, 
tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as súas circunstancias. 

3. Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares 
afectados pola suspensión da actividade lectiva presencial no curso 2019/2020, incluíndo 
neles as medidas de atención á diversidade en xeral e en particular as referidas ao alumnado 
con NEAE.

 5 Orientacións para os servizos de orientación:

1. Os Departamentos de Orientación reforzarán as actuacións dirixidas á identificación das 
necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia en coordinación coas 
persoas titoras, as medidas e programas para a atención das mesmas así como as accións 
dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa. Estas medidas e accións 
concretaranse no Plan de orientación académica e profesional, Plan de acción titorial, 
concreción anual do Plan Xeral de Atención a Diversidade e na PXA. 

2. Proporcionaran asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a suúa practica 
educativa telemática na atención á diversidade así como adaptar a súa propia función de 
orientación á situación do momento.
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3. Prestarase especial atención á orientación vocacional e profesional do alumnado, 
descubrindo e desenvolvendo as súas potencialidades para favorecer o proceso de toma de 
decisións.

 4. Os servizos de orientación coordinaranse na atención do alumnado con necesidades 
educativas ou con vulnerabilidade, no coidado do seu benestar e na atención ás familias. 

5. Planificaranse actividades informativas e de orientación para coidar o transito entre etapas, 
ensinanzas e modalidades de escolarización axustadas aos diferentes escenarios.

 6. Ensino non presencial:

1. Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos 
centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021, os centros elaboraran 
un “Plan de Continxencia” no que se estableceran as medidas que se adoptaran no caso de 
suspensión da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non presencial e os supostos de 
reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade 
sanitaria. 

2. No suposto de ensino non presencial, os centros educativos adoitaran as medidas 
establecidas no apartado 29 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19. O 
profesorado, preferentemente a través da aula virtual do centro, determinara as tarefas a 
realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes básicas e a avaliación 
contínua. 

3. A organización dos recursos educativos de apoio do centro garantira unha axeitada 
atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, favorecendo o seu 
acceso ao currículo poñendo especial cuidado na atención do alumnado con necesidades 
educativas especiais. 

4. Establecerase un procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo 
docente utilizando, preferentemente, as plataformas e medios telemáticos corporativos. Este 
procedemento determinara e concretara claramente os obxectivos ou finalidades da 
comunicación, as persoas responsables así como a súa temporalización. 

Educación infantil 

1. Ao abeiro da Disposición adicional segunda da Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se 
aproba o calendario escolar para o curso 2020/2021 nos centros docentes sostidos con 
fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, establécese que o período de 
adaptación do alumnado de 4º de Educación Infantil terá a duración mínima para acadar os 
seus obxectivos e este curso e, en todo caso, non se prolongara mais ala do día 30 de 
setembro de 2020.

 2. Ademais dos obxectivos propios deste período incluíranse os relacionados coa formación 
sobre o Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021 que cada centro 
estableza (acceso ao centro e desprazamentos, hixiene de mans, uso dos espazos e 
materiais, etc)
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3. Resulta imprescindible reforzar a comunicación do profesorado coas persoas proxenitoras 
ou da titoría legal do alumnado para informalos do Plan de adaptación a situación COVID-19 
no curso 2020/2021, así como do Plan de continxencia para responder a potenciais novos 
períodos de alteración ou suspensión da actividade lectiva, provocados pola situación 
sanitaria, co fin de garantir o adecuado desenvolvemento da actividade educativa.

4. O alumnado de Educación Infantil precisa establecer vínculos afectivos co profesorado e 
cos iguais que lle dean confianza para explorar as posibilidades que lle ofrece o entorno 
escolar. Esta circunstancia é especialmente relevante no caso do alumnado de 4º de 
Educación Infantil que se escolariza por primeira vez no centro. Propiciaranse contornas 
escolares saudables e seguras a través de medidas de prevención, hixiene e promoción da 
saúde adaptadas a esta etapa educativa e atenderase ao benestar emocional deste 
alumnado. 

5. O profesorado realizará unha adaptación das programacións incorporando os obxectivos, 
contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias especiais do terceiro trimestre do curso 
2019/2020, non foran abordados e que resulten imprescindibles para continuar coa 
programación do curso ao que pertence o alumnado no curso 2020/2021.

Educación Primaria 

1. Durante o primeiro trimestre, adoptaranse as medidas necesarias para favorecer a 
transición do grupo entre as etapas de infantil e primaria que se basearan na información que 
consta nas correspondentes Memorias finais, en canto as aprendizaxes imprescindibles non 
adquiridas, así como nos informes individualizados do alumnado elaborados ao final do curso 
2019/2020. Á vista destes informes, o profesorado organizara plans de recuperación e 
reforzo, coa colaboración do departamento de orientación, para aquel alumnado que presente
algunha necesidade educativa e/ou emocional. 

2. A planificación do curso 2020/2021 precisa do traballo colaborativo do profesorado de 
Primaria e o profesorado de Educación Infantil para o desenvolvemento de programacións 
didácticas globalizadas baseadas en metodoloxías que non supoñan unha ruptura abrupta 
respecto das empregadas durante a etapa educativa que o alumnado vén de rematar. 

3. O informe individual valorativo do traballo realizado polo alumnado no curso 2019/2020 
deberá ser tido en conta de cara a realización da programación do curso 2020/2021. Do 
mesmo xeito, a avaliación inicial será especialmente relevante no comezo deste curso para a 
detección das posibles aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no 3º trimestre do curso 
2019/2020. 

4. É necesario prestar especial atención á transición entre niveis dentro desta etapa. No caso 
de 1º de Educación Primaria o informe individual será de especial relevancia xa que conta cun
carácter informativo e orientador, detallando aquelas aprendizaxes imprescindibles non 
adquiridas a causa das circunstancias do terceiro trimestre, e que deberan ser obxecto de 
tratamento durante o curso escolar 2020/2021. 

5. Será especialmente necesaria a colaboración entre os equipos docentes para atender ao 
alumnado de forma coordinada nos aspectos educativos e emocionais. 
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6.Así mesmo, durante curso 2020/2021 adoptaranse as medidas necesarias de atención á 
diversidade, individuais ou grupais, orientadas a responder as necesidades educativas 
concretas do alumnado derivadas da situación excepcional do curso 2019/20. 

7. De acordo co establecido no artigo 8.4 do Decreto 105/2014, os centros docentes poderán 
dedicar as horas de libre configuración do centro ao afondamento e/ou reforzo dalgunha das 
areas contempladas neste artigo. Así mesmo, poderán optar por establecer outra ou outras 
areas que determine o centro, segundo o seu proxecto educativo e previa autorización da 
consellería competente en materia educativa. 

Tal e como se recolle no anexo IV, estas materias desenvolveranse en 4º e 6º de educación 
primaria cunha carga lectiva de 1 hora. Con carácter excepcional, durante o curso 2020/2021, 
o horario establecido como de libre configuración do centro prioritariamente adicarase ao 
reforzo das areas que determine o centro.

62.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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