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Id.

Contextualización normativa e do centro en relación á situación do Covid 19

Tendo en conta a versión 06-07-2021 e a do 01-10-2021 do protocolo de adaptación ao contexto COVID-19 e a resolución conxunta, do 1 de setembro de 2021,
das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se
aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 e seguindo a normativa
vixente e as instrucións da Consellería, o Equipo Directivo do Ceip Plurilingüe San
Clemente de Cesar concreta o Plan de Adaptación á situación Covid-19 no curso
2021-2022, no presente documento.

Id.

Introdución e obxecto

O noso centro educativo quere dar resposta ás necesidades pedagóxicas e didácticas do noso alumnado en relación ao marco sanitario no que se desenvolve actualmente a sociedade.
A situación xerada pola evolución da COVID-19 fai necesario adoptar medidas de
contención extraordinarias que inevitablemente están a ter un importante impacto
no desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado do Ceip
Plurilingüe San Clemente de Cesar. Para afrontar este incerto escenario, o Equipo
Directivo do Centro Educativo xunto co seu Equipo Docente e as Familias (ANPA)
están a levar a cabo unha análise permanente da situación, dentro das posibilidades que temos e salientando que o noso ámbito é o pedagóxico e o didáctico, non
o sanitario nin organizativo en relación á prevención de riscos laborais; co obxecto de garantir o desenvolvemento da súa actividade e coa maior normalidade posible para favorecer a educación integral do noso alumnado.
O escenario de futuro máis probable é que a transmisión do SARS- CoV-2 non se
poida eliminar a curto prazo e que se poidan orixinar brotes ao longo do curso. Isto
débese á súa grande transmisibilidade e ao o seu período curto de incubación.
Nestes momentos temos máis xente protexida por pasar a infección e polo impacto
da vacinación o que fai que estea diminuindo o risco de que haxa abrochos en toda
a Comunidade Educativa.Temos a responsabilidade de contribuír ao cumprimento
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estrito das medidas de protección implantadas, encamiñadas a controlar e a reducir a transmisión da COVID-19.
Como medidas preventivas para evitar posibles aparicións de COVID-19 e para
garantir a continuidade da actividade, a institución poderá adoptar simultaneamente, se as condicións do traballo así o requiren, medidas de tipo organizativo,
hixiénicas e técnicas entre o persoal. Será algo dinámico adaptado en todo momento ás directrices marcadas pola Consellería de Educación e o Ministerio de
Sanidade.
Así, a distancia entre as persoas, que entendiamos nas actividades ordinarias, a
realización de actividades didácticas grupais, as frecuentes saídas pedagóxicas,
as actividades didácticas intergrupais, as reunións presenciais en espazos adecuados na situación anterior, o uso colectivo de espazos comúns, da sala de mestres etc., deberá adaptarse, e modificar a tradicional forma de traballo, sen esquecer os obxectivos pedagóxicos e educativos do noso centro.
Deste xeito, o obxetivo do Ceip Plurilingüe San Clemente de Cesar segue a ser
desenvolver unha aprendizaxe

favorecedora da educación integral de PER-

SOAS, en convivencia positiva, na que a diversidade sexa o eixo vertebrador,
evitando todo tipo de discriminación no proceso educativo, respectando e valorando as diferenzas que existen entre as persoas que aquí conviven e que ten
como base a aprendizaxe manipulativa, construtiva, cooperativa e humanística,
polo que optará pola alternativa que ofrecen as instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consello interterritorial do sistema nacional de saúde e a actualización
das recomendacións sanitarias do comité clínico
De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5
metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.
En Educación Infantil e na Educación Primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito
non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanquidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen
dentro do centro educativo. Se a transmisión é moi baixa (nova normalidade)
permitirase que os grupos de convivencia estable interaccionen con grupos do
mesmo curso, sobre todo ao aire libre.
A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, e
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cando menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras, salvo
no caso de grupos de infantil a primaria, constituídos como grupos de convivencia
estable.
Este é un Plan vivo, adaptable e modificable.
Id.

Medidas de prevención básica

2.

Membros do equipo COVID
886151141

Teléfono de contacto
Membro
1

María Dolores González Piñeiro

Cargo

Suplente María Teresa de Santiago Campos



Tarefas asignadas







Membro
2

Cargo

Suplente María Cristina Baamonde Rico



Tarefas asignadas






Coordinadora

Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid-19.
Nomear aos membros e suplentes do equipo Covid-19.
Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
Coordinación do equipo covid.
Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
Comunicación dos casos.
Recoller e estudar as propostas das familias, Anpa, Concello,
persoal non docente.
Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade.

Pablo Carracedo Goldar



Coordinadora

Mestre de educación
primaria
Mestra de audición
linguaxe

Rexistro de ausencias de persoal e alumnado de educación
primaria.
Velar polo cumprimento das normas nos grupos de educación primaria: entradas, saídas, recreos…
Recoller e estudar as propostas dos grupos de educación
primaria.
Difusión e control diario da realización da auto enquisa do
persoal docente e non docente do centro xunto co alumnado.
Rexistro e inventario do material Covid en educación primaria
para comunicar a súa reposición, se é o caso, á secretaría do
centro.
Xestión de abrochos en educación primaria.
Garantir a difusión da información ao profesorado de educación primaria e ás familias.
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Membro
3

Cristina Louzao García

Cargo

Suplente Azucena García Puente



Tarefas asignadas






3.

Mestrade educación
infantil
Mestra de educación
infantil

Rexistro de ausencias de persoal e alumnado de educación
infantil.
Velar polo cumprimento das normas nos grupos de educación infantil: entradas, saídas, recreos…
Recoller e estudar as propostas dos grupos de educación infantil.
Difusión e control diario da realización da auto enquisa do
persoal docente e non docente do centro xunto co alumnado.
Rexistro e inventario do material Covid en educación infantil
para comunicar a súa reposición, se é o caso, á secretaría do
centro.
Xestión de abrochos en educación infantil.
Garantir a difusión da información ao profesorado de educación infantil e ás familias.

Centro de saúde de referencia

Centro

CENTRO DE SAÚDE DE CALDAS DE REIS

Teléfono

986540112

Contacto Dona Mercedes Maneiro Freire ( Pediatra)
1
Dona Mª Victoria Cal Durán (médico de familia)
Contacto Don José Senín
2
4.

Espazo de illamento

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada co compromiso
persoal en relación ao anexo I: auto enquisa) no persoal non docente, profesorado e alumnado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu
centro de saúde de referencia e ao teléfono do centro educativo preguntando
pola persoa de referencia do equipo covid do centro e da etapa educativa
correspondente en relación ás funcións asignadas con anterioridade. 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 24horas, se así o consideran.
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Sintomatoloxía compatible:
-

Síntomas respiratorios

-

Febre maior de37,5ºC

-

Tose seca

-

Dificultade respiratoria

-

Fatiga severa(cansazo)

-

Dor muscular

-

Falta de olfacto

-

Falta de gusto

-

Diarrea

-Dor de cabeza
O espazo de illamento será o departamento de orientación (planta baixa). Estará
dotado de material de protección individual como luvas e mascarillas, solucións hidro
alcohólicas, papeleira de pedal, panos desbotables e termómetro sen contacto.
Manterase a xanela aberta para favorecer a ventilación.
Indicacións para o illamento:


Ante

a

detección

de

síntomas compatibles

con

infección por

SARSCoV-2 nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada
ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que
deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo
que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña asignado o
centro educativo. No caso dunha persoa adulta traballadora do centro
contactarase co centro de saúde de referencia asignado polaConsellería.


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


Mentres, o membro do equipo covid acompaña á persoa sintomática, a
coordinadora do equipo covid chamará á familia para informar da situación e esta deberá presentarse no centro coa maior brevidade posible para levalo ao seu domicilio. Empregará as canles habilitadas pola
Consellería de Educación para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de información. A canle será utilizada
polo centro educativo para notificar os casos ou para a identificación
dos contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria.

5.

Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e
etapa e indicar o número total)

Educación Infantil: 4 EI

6

Educación Infantil: 5 EI

12

Educación Infantil: 6 EI

10

Educación Primaria: 1º primaria

19

Educación Primaria: 2º primaria

16

Educación Primaria: 3º primaria

15

Educación Primaria: 4º primaria

12

Educación Primaria: 5º primaria

15

Educación Primaria: 6º primaria

15

6.

Cadro de persoal do centro educativo

Educación Infantil

3

Educación Primaria

6

Mestres/as especialistas

7

Orientación

1

Persoal non docente

3

TOTAL

20
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7.

Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa INFANTIL

NIVEL

GRUPO

Aula

4 EI

Nº de alumnado asignado 6

Nº de profesorado asignado

Todos

Aula

5EI

Nº de alumnado asignado 12

Nº de profesorado asignado

Todos

Aula

6 EI

Nº de alumnado asignado 10

Nº de profesorado asignado

Todos

Etapa PRIMARIA

NIVEL

GRUPO

Aula

1º PRIMARIA

Nº de alumnado asignado 19

Nº de profesorado asignado

Todos

Aula

2º PRIMARIA

Nº de alumnado asignado 16

Nº de profesorado asignado

Todos

Aula

3º PRIMARIA

Nº de alumnado asignado 15

Nº de profesorado asignado

Todos

Aula

4º PRIMARIA

Nº de alumnado asignado 12

Nº de profesorado asignado

Todos

Aula

5º PRIMARIA

Nº de alumnado asignado 15

Nº de profesorado asignado

Todos

Aula

6º PRIMARIA

Nº de alumnado asignado 15

Nº de profesorado asignado

Todos

Todo o profesorado pode ser susceptible de modificacións en función das necesidades do
centro coma no caso de posibles substitucións de persoal docente. Se hai un abrocho e se
precisa o control de interaccións poderase recorrer ao cadro de substitucións.
8.

Medidas específicas para grupos estables de convivencia

Tanto en Educación infantil como en Educación Primaria a organización da aula
establecerase en grupos de convivencia estable. Debe garantizarse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo.
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. Os 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.
Nas aulas de Educación Infantil cun número entre 5 e 10 alumnos/as poderán
establecer un único grupo colaborativo que coincidirá co grupo de convivencia
estable.
Salientar que estes grupos estables poden garantirse a nivel de actividade lectiPáxina 10 de 74
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va, perdendo o control deste na vida cotiá do alumnado e das familias cando
seguen a desenvolver as súas actividades familiares, sociais, extraescolares, etc.
Deste xeito volvemos facer fincapé na responsabilidade de todas as persoas a
nivel individual que forman a Comunidade Educativa de contribuír ao cumprimento estrito das medidas de protección implantadas, encamiñadas a controlar e a reducir a transmisión da COVID-19.
Como norma xeral, os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar
entre si, pero non con outros grupos, evitando a mestura do alumnado de diferentes
grupos de convivencia.
Os docentes e o alumnado, a partir de 6 anos, empregarán a máscara de xeito
continuado.
Faranse excepcións cos meniños e meniñas de Educación Infantil a criterio dos
seus mestres/as, aínda que o obxectivo é que o alumnado empregue a máscara
de xeito habitual fóra da aula.
A aprendizaxe das medidas hixiénico-sanitarias serán eixo vertebrador do proceso de ensinanza-aprendizaxe da nosa comunidade educativa pola transcendencia social que ten no momento histórico actual.
Durante a asemblea inicial dentro da aula e diariamente lembrarase, empregando a cartelería de aula, os seguintes aspectos ao alumnado:


Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.



Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e
xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con solucións hidroalcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as
mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón.



Valoración das entradas e saídas do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da realización da hixiene
de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento. Prestarase especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo
seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a realización
unha vez sentados na aula. Valoración en grupo aula desta medida e
posta en común do acontecido para establecer aquilo no que temos
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que mellorar.


Seguimentos da cartelería nos accesos ás aulas e aos espazos comúns.



Uso na dinámica de aula dos dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada e en espazos comúns.



Medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución alcohólica atendendo ás características de cada grupo, creación
de normas de aula entre o alumnado.



Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de mimetismo, acompañamento do lavado, momentos
previos ás actividades, entrada no comedor, cada vez que van ao baño) ademais de medidas de educación sanitaria.



Emprego de xabón e papel para secar as mans, na aula e nos espazos
correspondentes coma o baño.



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

Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se

desbotará nunha papeleiracon tapa ou ben facelo contra a flexura do
cóbado.
-

Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de to-

car secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despoisde comer ou usar os aseos.
-

Manter a distancia física recomendada fóra da aula estable e dentro

sempre que sexa posible. Empregar a máscara de protección. Informarase do uso correcto da mesma e de como poñela e sacala de xeito lúdico e manipulativo.


Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co resto do persoal
e alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída
ao posto escolar, así como nos tempos de descanso.



Extremarase a orde e a limpeza no posto de traballo e nas mesas da
aula, realizando a limpeza e desinfección establecidas por parte do
alumnado do profesorado e do persoal de limpeza asignado.
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O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos
seus/súas compañeiros/as . Nas aulas ou no propio pupitre empregarán
o espazo diferenciado para o material de cada alumno de xeito que
non permita ser manipulado por outros compañeiros.



Os equipos de traballo e material manipulativo de uso común desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por outra persoa.



As fiestras, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán
unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e
hixiene que procedan.

Dentro da aula:
• O alumnado de Educación Primaria empregará a máscara de xeito continuado.
• O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras
protectoras ou outras medidas de seguridade é voluntario.
•

Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto

social.
•

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.
• En todas as aulas colocarase un dispensador de xel e outro de papel.
• En toda as aulas haberá líquido desinfectante e panos de papel.
• Evitaranse os desprazamentos innecesarios dentro da aula.
• As aulas contarán con papeleiras de pedal.
•

Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro.

Especialidades.


Manteranse as xanelas abertas cando as condicións climatolóxicas o permitan.



As mestras/es desinfectarán a mesa, a cadeira e o equipo tecnolóxico de uso
comùn empregado durante a sesión.

Lingua extranxeira.
A materia de inglés impartirase na aula ordinaria nos cursos de 1º e 2º de Educación
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Primaria e na aula de inglés os cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.
Nas sesións de lingua estranxeira, non se repartirá material polo cal cada alumno
deberá ter á man os seus libros de texto de inglés, libreta e material de escritura
propios.
Poderase empregar material de uso compartido dentro do mesmo nivel educativo
(tarxetas de conversa, flashcards, xogos, etc), coa correspondente desinfección antes e
despois do seu uso, ademáis de materiais audiovisuais aportados pola docente e o
propio de cada alumno ou alumna.
Realizaranse actividades orais de gran grupo mantendo as distancias.
No caso de realizar actividades orais en pequeno grupo, os equipos estarán formados
polos nenos ou nenas máis próximos, evitando terse que cambiar de sitio.
Música.
Para a súa utilización seguirase o seguinte protocolo:
•

O alumnado dirixirase en ringleira sempre detrás do mestre especialista ata a nova

aula. Desinfectará as súas mans na entrada e dirixirase á súa cadeira de selo caso ou
ben, colocarase no espazo como lle sexa indicado.
•

Ao finalizar a mesma desinfectarase a súa cadeira, en caso de ser empregada,con

panos desbotables e produto desinfectante.
•

O emprego de instrumentos musicais nesta aula será limitado pero, sempre que se

faga, será de uso totalmente individual, debendo procederse unha vez rematada a
actividade, á súa desinfección. No caso do alumnado de cursos superiores serán eles
mesmos os que realicen esta tarefa, e no caso dos máis pequenos deixarase ao mestre
esta labor.
• A saída igual que na entrada, despois de realizar a desinfección de selo caso dos
elementos empregados, todo o alumnado desinfectará as súas mans con xel hidro
alcohólico e dirixirase novamente en ringleira ata a súa aula, sempre detrás do mestre
especialista e seguindo a dirección marcada polos corredores.
Relixión
Nesta área faise necesario dividir o grupo de convivencia estable.
A materia de relixión, poderá impartirse na propia aula do alumnado, na aula de
informática ou na biblioteca, en función do número de alumnado a atender.
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9.

Canle de comunicación

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid (polo menos unha das relacionadas no anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro
educativo e inmediatamente darán coñecemento ao equipo Covid. Como criterio xeral,
manterase en illamento preventivo 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 co centro de saúde de referencia do
alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible. 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. 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-CoV-2 nun
alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa
familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade.
Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. Habilitarase, desde o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para
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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 núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da
Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non
poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos.
Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que
sexan prescindibles ata que se confirme o resultado. Ademais, os conviventes que non
dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da
COVID-19 nos últimos 6 meses deberán seguir as indicacións do Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia e absterse de asistir ao centro educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso.
O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de Contactos lles indique o contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas da COVID
nos últimos 6 meses poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas de prevención. Pola contra, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán absterse de asistir ao centro educativo e esperar
as indicacións da Central de Seguimento de Contactos en corentena.
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa Consellería de
Sanidade, dispón da canle informática denominada “EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e
utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro.
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A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativade protección de datos os seguintes fluxos de información:
Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o
antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique
o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recopilar
a información necesaria para a identificación dos contactos estreitos.
Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico
confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de
seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número de teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 22h. todos os días da semana e que estará dispoñible en EduCovid, na
Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico.
Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en contacto
co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito
persoal do caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado
como estudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o
centro, a CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo.
Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en contacto
coa CSC a través do número de teléfono dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico.
Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que
identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para
localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle
que realice a súa carga en EduCovid. En ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios diferentes a EduCovid.
O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de
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contactos” proposta por EduCovid, na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc.). Para esta determinación terase en conta o previsto no Anexo II.
Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta
rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha
vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a través da aplicación EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC,
non se identifiquen contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón “Notificar a Sanidade” sen seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal.
No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC
que no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid- 19, a CSC pode verificar esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria para facelo, polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte:
1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que verifiquen que
se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información abondo, ou non é posible
desbotar a información como resultado dun erro, o Equipo Covid cargará o caso en
EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non está verificado.
2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera
outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle
chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro quen
adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse que
moi probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-19. Para
facilitar esta información recomendase usar o modelo de comunicación curta específico
que está dispoñible na Axuda de EduCOVID.
3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. Nese
momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo notifiPáxina 18 de 74

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

cará a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento.
En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da información da persoa diagnosticada da Covid.
O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades
extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria.
Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as
instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das
persoas identificadas como contactos.
A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados
con consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da
Consellería de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.
O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo.
Resulta fundamental que os datos de contacto do alumnado e as súas familias estean
actualizados en XADE. En caso contrario a CSC non poderá contactar co alumnado e
familias afectadas. O profesorado e persoal non docente deberán manter os seus datos
de contacto actualizados aos mesmos efectos.
Salientar que cando se identifique NO CENTRO un posible caso compatible
coa sintomatoloxía do COVID, darase aviso ao persoal coordinador do Equipo
covid (Directora ou Xefatura de Estudos) para iniciar todas as xestións. Neste
sentido é vital o compromiso do profesorado de garda para ter unha localización fixa e para acudir á aula que sexa necesaria (substituíndo ao mestre/a
afectado/a ou ao membro do Equipo Directivo).
Tamén é importante o compromiso do equipo docente e das familias para aviPáxina 19 de 74
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sar, coa maior antelación posible, ao Equipo COVID e poder así xestionar da
mellor forma posibles substitucións, cambios…
Ningún membro da comunidade educativa pode acceder ao centro educativo se
presenta algunha sintomatoloxía aguda. Tampouco acudirá se se atopa en
illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria
por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de
COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de
PCR por sospeita clínica.
Como canle de comunicación empregaremos o teléfono do centro: 886151141 ou o
correo electrónico: ceip.sanclemente.cesar@edu.xunta.es

10. Procedemento e rexistro de ausencias do persoal e do alumnado
As ausencias tanto de persoal como de alumnado serán rexistradas de xeito similar aos
cursos anteriores.
A maiores existirá un procedemento específico para rexistrar as ausencias por
sintomatoloxía compatible co Covid. (Estas ausencias serán rexistradas nos dous
rexistros). (Terán a consideración de faltas xustificadas).
Este rexistro será realizado pola xefa de estudos. Os titores/as deben informar desas
ausencias ao Equipo Covid a maior brevidade posible.
VER ANEXO II
VER ANEXO III

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

Aviso á coordinadora COVID-19.

-A

partir deste momento, establecerase a comunicación da coordinadora COVID-19

coa familia do afectado e as autoridades sanitarias:
•

Chamada telefónica á familia.

•

Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.

•

Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.

•

Subida de datos á aplicación “EduCovid”.
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Id.

Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres
Mostramos a distribución dunha aula que sería aplicable ás diferentes aulas do centro.
VER ANEXO IV.

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos
Será a biblioteca o espazo que se empregará para asignar a grupos que o precisen
como vai a ser para impartir a área de atención educativa/valores sociais e cívicos ou
relixión. Tamén se usará como comedor N2.
Será necesario o acceso ordenado ás aulas por parte do alumnado para evitar
as aglomeracións, mantendo a distancia recomendada na fila do acceso tal e
como se especifica no apartado de entradas e saídas coa axuda dacartelería.
Os espazos asignados a cada un dos grupos de alumnos e alumnas corresponden á aula da titoría. O número de alumnado do noso centro permite a
creación de grupos estables sen necesidade de desdobres. Será o profesorado o que rote polas aulas.
Será responsabilidade individual das mestras e mestres que entran nas aulas a limpeza e desinfección dos equipos de traballo e mobiliario conxunto
con xel hidroalcohólico na entrada e na saída destas.

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais.
Modelo cuestionario de avaliación
Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as seguintes medidas:
- Emprego
- Os

alumnos/as deberán traer o seu propio material.

- Antes
-

de máscara como norma xeral.

de entrar na aula debemos desinfectar as mans con xel hidroalcohólico.

Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras

protectoras, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da-
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máscara.
-

Colocación de mampara.

-

Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha venti-

lación de cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
Empregará o espazo de dirección para o traballo persoal da xefa do departamento de
orientación posto que o propio departamento de orientación estará empregándose
como aula de illamento.
As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito
presencial cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa.
Como máximo neste espazo poderán estar dúas persoas.
Cando sexa preciso atender a máis dunha persoa simultaneamente haberá que
buscar outro espazo. Deben manterse as xanelas abertas o maior tempo posible.
No caso de suspensión temporal da actividade presencial, o departamento de
orientación deberá continuar coa súa actividade de xeito telemático.

15. Titorías coas familias
As comunicacións coas familias faranse preferiblemente a través de chamadas telefónicas, dende o teléfono de centro, o envío de mensaxes a través
de correo electrónico do centro ou o envío de mensaxes por ABALARMÓBIL.Tamén son outras opcións a través de vías corporativas e telemáticas co
uso da aplicación CISCO WEBEX.
En casos excepcionais poderanse levar a cabo reunións presenciais atendendo ás condicións de seguridade e utilizando espazos habilitados para tal
fin. Primarase, sempre que se poida, o uso de espazos exteriores ou nas dependencias do centro que estean próximas á entrada do mesmo.
Os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.
Cando nalgunha destas reunións sexa preciso o visionado dalgunha proba escrita,
avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.
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Sempre será preciso a cita previa para a realización das titorías.

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


Os avisos e novidades serán publicados na páxina web do centro e enviados a
través das aplicación de mensaxería: abalar.



As informacións a outros colectivos faranse a través do teléfono e correo
electrónico.



Só se atenderá presencialmente cando sexa absolutamente necesario e
sempre con cita previa.

17. Uso da máscara no centro
O uso de máscara no centro adecuarase á normativa existente recollida no
protocolo da Consellería de Sanidade. É moi importante cumprir coa tipoloxía marcada (cirúrxicas, homologadas, reutilizables…) e tamén moi necesario ter un remanente de máscaras para o profesorado e para o alumnado.
Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un
estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo, no comedor.
Falamos da importancia que ten o exemplo do profesorado como referente para os menores e da importancia do seu uso entodo momento.
O profesorado de Educación Infantil poderán facer excepcións segundo as
necesidades do seu alumnado se así o precisan para favorecer a adaptación e familiarización co uso da máscara (a lei contempla que non é de carácter obrigatorio no alumnado menor de 6 anos).

Páxina 23 de 74

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa


O presente plan será publicado na páxina web do colexio.



Avisarase á comunidade educativa da súa publicación a través do sistema
habitual de mensaxería do colexio: Abalarmóbil.



Deixamos a porta aberta a modificacións, xa que as achegas que recibamos
por parte da comunidade educativa pode dar lugar a melloras no documento.

Id.

Medidas de limpeza

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

e desinfección das aulas e dos espazos comúns despois do seu uso.

- Limpeza de aseos. Como mínimo dúas veces ao día.
- Limpeza sala do profesorado.
- Limpeza biblioteca.
- Limpeza de pasamáns, pomos,...
- Limpeza de teléfonos.
- Limpeza ordenadores.
-Limpeza e desinfección dos despachos.
- Limpeza do pavillón.
- Limpeza do almacén e outras dependenzas do centro.
-Limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o
alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva
teña abandonado o centro educativo.
-Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
-O persoal de limpeza será o encargado de repoñer xabón, panos desbotablese xel
hidroalcohólico nos dispensadores de parede. Vixiará que haxa existencias suficientes
no centro e avisará ao membro do equipo covid encargado das compras cando se
estean esgotando.
-Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais
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recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.
-Ventilación das aulas e do comedor.

20. Distribución horaria do persoal de limpeza
Contamos cunha persoa de limpeza que distribuirá as súas tarefas do seguinte xeito:
 4 horas pola mañá.
 4 horas pola tarde.
21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a
realización destas tarefas: luvas e máscara. Este material será suministrado pola
empresa de limpeza.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos
En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza dos aseos.
VER ANEXO V.
23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada
aula)


Sempre que as condicións climátolóxicas o permitan as xanelas permanecerán
abertas.



O profesorado deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea
na aula: EF, recreo, ao remate da xornada.



En cada aula existirá un modelo de checklist para rexistrar as ventilacións de
cada unha das aulas.



A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado.



Deixar as portas das aulas abertas.

VER ANEXO VI.
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24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos
- En

todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada

(con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal
(panos desbotables, luvas, máscaras).
-O

resto de papeleiras terán o uso habitual para separar olixo: papel, envases de

plástico e lixo xeral (virutas de lapis, plásticos que non sexan dereciclaxe...)
-A

xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, em-

pregando unha bolsa de diferente cor, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.

Id.

Material de protección

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o
material de protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico
dentro do cadro xeral do centro denominado “material COVID-19.
26. Determinación do sistema de compras do material de protección
O secretario do centro será a persoa encargada das compras do material de
protección que se precisen. Solicitaranse varios presupostos e despois do seu
estudo xestionarase a compra.

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

Poñerase a disposición do persoal docente e non docente do centro o material pre-

ciso.
Este material será entregado pola directora do centro.

-

VER ANEXO VII E VIII.
-

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

de mans e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outrosutensilios.
-

O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar
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á dirección a necesidade da adquisición domesmo.

Id.

Xestión dos gromos

28. Medidas
No contexto deste protocolo, considérase gromo nun centro educativo a calquera
agrupación de 3 ou máis casos con infección activa nos que se establecese un vínculo epidemiolóxico, sendo sinónimo de abrocho ou brote. Tendo en conta a importante
variabilidade entre as diferentes situacións, sempre que se detecten 3 casoso ou mais
njun centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e
o último caso) deberá realizarse unha valoración da situación por parte das autoridades sanitarias. Será o persoal CSD que faga esta notificación e dedida co persoal da
XT de Sanidade ou do SAEG se é necesario levar a cabo algunha actuación extraordinaria.
Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan
síntomas compatibles con Covid-19, así como aqueles que se atopen en illamento por
diagnóstico de Covid-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirán aos centros
as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.
Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levaranse a cabo en base ao Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario
de Galicia. En virtude das mesmas:
Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado) e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán
chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao
teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traba-
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llador/a abandonará o seu centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica e
pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro
educativo deberá porse en contacto coa CSC e rexistrar os contactos estreitos a través da aplicación “Educovid”.
1. Escenarios no suposto dos gromos
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 no Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus
SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario 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 polo responsable COVID coa
axuda da CSC ou XT de sanidade, segundo os protocolos vixentes en cada momento.
-

- Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas determinadas
como contacto estreito seguirán as indicacións da Central de Seguimento de Contactos para o seu caso concreto de acordo co Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-1 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario
de Galicia (http://coronavirus.sergas.gal).

-

En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e
niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula das que conforman un
nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade
das persoas que integran un centro educativo.
A 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
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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 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/corentena das persoas que conforman unha aula,
nivel educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa
ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa
preciso adoptar e o comunicará ao centro.
29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e
educativa
O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do
centro, e na súa ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos.

Id.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento de solicitudes
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 laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.
Páxina 29 de 74

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Id.

Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas
-

O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os tempos de espera nas entradas e sídas.

-

O éxito deste plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios estableci-

dos tanto polas familias como por parte doprofesorado.
Para evitar un número innecesario de persoas cada alumno ou alumna só debe vir
acompañado por un adulto e si é posible un adulto podería acompañar a varios
alumnos ou alumnas.
É moi importante que nin familias nin profesorado se entreteñan nas entradas ou
saídas dando avisos, recados... Para iso haberá que empregar a axenda, o teléfono,
a aula virtual, o correo electrónico...
ENTRADA
O acceso ao recinto escolar farase a través do portalón grande e da porta pequena.
O conserxe será o encargado de abrilo (ás 9:00) e de pechalo unha vez que
rematen de entrar(10.00h).
Os acompañantes e o alumnado maior de 6 anos deberá acceder con máscara. Só
poden acceder os acompañantes do alumnado de Educación Infantil ou alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo.
Para evitar aglomeracións empregaremos todas as entradas ao colexio.
O profesorado titor estará na súa aula ás 9.30 h. Alí recibirá ao seu alumnado. O
profesorado especialista será o encargado de organizar a entrada do alumnado ao
centro que se levará a cabo da seguinte maneira:
- O alumnado non transportado accede ao recinto por orden de chegada a partir
das 9.30h. onde un mestre especialista na porta de acceso bótalle xel desinfectante.
A continuación, o alumno diríxese a súa titoría onde estará o seu titor/titora para
recibilo e que así permaneza custodiado na súa aula.
- Para o alumnado transportado o procedemento que se vai a seguir é o seguinte:
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Ao baixar do transporte, un monitor bótalles xel desinfectante, e o alumnado
diríxese ordenado e distanciado para acceder ao centro. As entradas serán as que
figuran no cadro que se pode consultar abaixo.
Os mestres de garda velarán por unha entrada ao centro ordenada, evitando aglomeracións e interaccións fóra do seu grupo estable.
Horarios de entrada e saída:
Entrada: 9:30 – 9:45h.
Saída:14.45h. para alumnado non transportado e 16.00h para o alumnado transportado
e usuario de comedor.
A orde de entrada será a seguinte:

NIVEL

PORTA ACCESO

PROFESORADO RESPONSABLE

4º-5º E. INFANTIL

Porta traseira aula 4º

Profesorado asignado

EI
6º E. INFANTIL

Porta principal centro

Profesorado asignado

PRIMARIA

Porta traseira centro

Profesorado asignado

A medida que vaian entrando limparán os pés na alfombra desinfectante.
SAÍDA
Con respecto ao alumnado non transportado:
Sairá ás 14:45 horas de forma escalonado sendo entregados polo profesorado. As
familias poden acceder ao recinto a recoller aos seus fillos e fillas.
Con respecto ao alumnado usuario de comedor e non transportado:
Sairá ás 15.30h segundo orde de chegada das súas familias. Irá acompañado pola
monitora N7 ou mestre/a correspondente ata a porta de acceso ao centro ao que
poderán acceder as familias de Educación Infantil e as de Educación Primaria. O
período de recollida irá de 15.30 a 15.45h.
Con respecto ao alumnado transportado e usuario de comedor:
No momento en que os tres autocares estén aparcados e listos para saír, o traslado
do alumnado ao transporte farase de xeito escalonado, seguindo esta orde para evitar
o contacto entre grupos de convivencia:
- EI 3 anos dende a súa aula coa coidadora N1.
-

EI 4 anos dende a súa aulacoa coidadora N2.
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-

EI 5 anos dende a súa aulacoa coidadora N3.

- 1º de primaria dende a entrada do centro despois de coller a mochila e chaqueta
coa coidadora N4.
-

-

2º de primaria dende a entrada do centro despois de coller a mochila e chaque-

ta, coa coidadora N5. Podería contar co apoio da coidadora N1 unha vez entregado o seu grupo.
-

-

3º de primaria dende a entrada do centro despois de coller a mochila e cha-

queta, coa coidadora N5. Podería contar co apoio da coidadora N1 unha vez entregado o seu grupo.
-

- 4º de primaria co mestre/a responsable de comedor.

-

-

5º de primaria co mestre/a responsable de comedor.

-

-

6º de primaria coa coidadora N6.

O alumnado maior de 6 anos deberá saír coa máscara.
Tanto as coidadoras coma o mestre responsable de comedor estarán
coordinados para que un grupo agarde á saída dos outros e non se mesturen no
camiño ao transporte escolar.
Antes

de

saír

todo

o

alumnado

debe

limpar

as

mans

con

hidroxel.

O alumnado maior de 6 anos deberá saír coa máscara.
Alumnado comedor
ORGANIZACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR
Establécense no centro dous comedores:
COMEDOR 1: O comedor do centro situado no patio cuberto. Os grupos asignados a
este comedor son:
1º de primaria
2º de primaria
3º de primaria
4º de primaria
5º de primaria
6º de primaria
COMEDOR 2: A biblioteca do centro estará habilitada como comedor e compartirá
espazo coa aula de atención educativa e valores sociais e cívicos ou relixión.Os
grupos asignados a este comedor son:
EI 3 anos
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EI 4 anos
EI 5 anos
INICIO DO TURNO DE COMEDOR:14.45h
LAVADO DE MANS DO ALUMNADO DO COMEDOR N1
Os mestres/as que estén a cargo das titorías na derradeira sesión da mañá,
encargaranse do lavado de mans e do acompañamento do alumnado dentro da clase
ata a chegada das coidadoras para o seu traslado ao comedor.
Alumnado de Educación Primaria 1º/2º/3º: sairán cara o comedor coa chaqueta e
mochila, xa que, mantendo a distancia de seguridade e sen mesturar grupos estables,
usarán os percheiros situados no primeiro andar, frente á clase de música, para
gardar este material.
Encargadas do traslado ao comedor:
1º PRIMARIA COIDADORA N4
2º DE PRIMARIA/ 3º DE PRIMARIA COIDADORA N5
4º DE PRIMARIA COIDADORA N1
5º PRIMARIA/6º PRIMARIA PROFESORADO

O alumnado de EI 3 anos, EI 4 anos, EI 5 anos, 1º de primaria, 2º de primaria e 3º de
primaria que non vaia ao comedor,sairá ata a porta de entrada acompañado polo
mestre/a que se atope con eles na derradeira sesión da mañá para entregalos ás
familias, que agardan por eles na entrada do centro.

LAVADO DE MANS DO ALUMNADO DE 4º, 5º E 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Os mestres/as que estén a cargo das titorías (4º,5º e 6º de Educación Primaria ) na
derradeira sesión da mañá, encargaranse do lavado de mans e do acompañamento
do alumnado dentro da clase ata as 14:45h, momento en que realizarán o
acompañamento dos mesmos ata o comedor N1.
En canto soe o timbre ás 14:45 h, seguindo o protocolo de saída polos corredores, o
mestre/a que se atope con eles nesa sesión acompañará aos alumnos/as ata o
primeiro andar. Os que van ao comedor, dirixiranse coa mochila e a chaqueta
aocomedor e as colocarán no respaldo de cadansúa cadeira.
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A biblioteca do centro, estará acondicionada provisionalmente como comedor. O
alumnado que non vai ao comedor sairá co mestre/a para ser entregado ás familias na
entrada do centro.
Procurarase que a entrada no comedor se faga escalonada, agardando a que entre
un curso antes de dar paso ao seguinte, evitando así que se mesturen na entrada do
mesmos grupos de convivencia estables.

LAVADO DE MANS DO ALUMNADO DO COMEDOR N2
Os mestres/as que estén a cargo das titorías na derradeira sesión da mañá,
encargaranse do lavado de mans e do acompañamento do alumnado dentro da clase
ata a chegada das coidadoras para o seu traslado ao comedor.
Alumnado de Educación Infantil: deberán quedar as mesas preparadas coas
mochilas e chaquetas, xa que ao remate do recreo do comedor, o alumnado virá a
clase para recoller este material e saír cara o autobús.
Todos os grupos de Educación Infantil deberán estar listos para saír cara o
comedor ás 14:30 horas. Os de Educación Primaria a partir das 14.40h.
Encargadas do traslado ao comedor:
EI 3 ANOS COIDADORA N1
EI 4 ANOS COIDADORA N2
EI 5 ANOS COIDADORA N3
VIXIANCIA DOS ESCOLARES DURANTE OS TURNOS DE COMEDOR.

VIXIANCIA DO COMEDOR N1
Dentro do comedor N1 os turnos de vixiancia distribúense do seguinte xeito:
1º PRIMARIA COIDADORA N4
2º DE PRIMARIA/ 3º DE PRIMARIA COIDADORA N5
4º DE PRIMARIA COIDADORA N6 OU N7/ MESTRE/A
5º DE PRIMARIA COIDADORA N6 OU N7/ MESTRE/A
6º DE PRIMARIA COIDADORA N6 OU N7/ MESTRE/A
Durante o turno de comedor, cada coidadora do grupo asignado será a encargada de
acompañar aos alumnos/as que precisen usar o baño, asegurándose de que vaian
ao baño que teñen asignado para a súa titoría.
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VIXIANCIA DO COMEDOR N2
EI 3 ANOS COIDADORA N1
EI 4 ANOS COIDADORA N2
EI 5 ANOS COIDADORA N3
Durante o turno de comedor, as coidadorasseránas encargadas de acompañar e
vixiar aos alumnos/as que precisen usar o baño.

VIXIANCIA DO ALUMNADO DURANTE O RECREO DE COMEDOR
Dentro do comedor N1 os turnos de vixiancia DE PATIOdistribúense do seguinte
xeito:
EI 3 ANOS COIDADORA N1
EI 4 ANOS COIDADORA N2
EI 5 ANOS COIDADORA N3
1º PRIMARIA COIDADORA N4
2º DE PRIMARIA/ 3º DE PRIMARIA COIDADORA N5
4º, 5º e 6º DE PRIMARIA COIDADORA N6 OU 7 /MESTRE/A
As zonas asignadas para a vixiancia do alumnado son as seguintes:
EI 3 anos: Patio da fonte e prado de entrada ao pavillón / coidadora N1
EI 4 anos: Patio cuberto e Patio dos almacéns / coidadora N2
EI 5 anos: Bosque dos pequenos e cociña do areeiro / coidadora N3
1º de primaria: campo de fútbol N1 / coidadora N4
2º de primaria: campo de fútbol N2 / coidadora N5
3º de primaria: campo de fútbol N3 / coidadora N5
4º,5º e 6º de primaria:
En canto remate o turno de comida, as monitoras do comedor recollerán e limparán as
mesas para iniciar o turno de estudo. Neste turno o alumnado de 4º, 5º e 6º terán
tempo para estudar, facer deberes ou ler libros. Contémplase tamén, se así o decide o
mestre/a a cargo do grupo, poder saír ao patio.

ENTREGA DO ALUMNADO AO TRANSPORTE ESCOLAR UNHA VEZ REMATADO
O RECREO DE COMEDOR.
No momento en que os tres autocares estén aparcados e listos para saír, o traslado
do alumnado ao transporte farase de xeito escalonado, seguindo esta orde para evitar
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o contacto entre grupos de convivencia:
-

EI 3 anos dende a súa aula coa coidadora N1.

-

EI 4 anos dende a súa aulacoa coidadora N2.

-

EI 5 anos dende a súa aulacoa coidadora N3.

-

1º de primaria dende a entrada do centro despois de coller a mochila e chaqueta, coa coidadora N4.

-

2º de primaria dende a entrada do centro despois de coller a mochila e chaqueta, coa coidadora N5.

-

3º de primaria dende a entrada do centro despois de coller a mochila e chaqueta, coa coidadora N5.

-

4º de primaria comestre/a responsable de comedor.

-

5º de primaria co mestre/a responsable de comedor.

-

6º de primaria coa coidadodora N6/N7.

Tanto as coidadoras coma o mestre responsable de comedor estarán
coordinados para que un grupo agarde á saída dos outros e non se mesturen no
camiño ao transporte escolar.

VIXIANCIA DO RECREO DE COMEDOR NO CASO DE CHOIVA OU
INCLEMENCIAS METEREOLÓXICAS ADVERSAS.

A asignación de coidadoras é a mesma, o que cambian son as zonas de xogo para o
recreo de comedor, quedando da seguinte maneira:
-

EI 3 anos / aula de EI 3 anos ou biblioteca.

-

EI 4 anos / aula de EI 4 anos ou biblioteca.

-

EI 5 anos / aula de EI 5 anos ou biblioteca.

-

1º de primaria / pavillón de deportes.

-

2º de primaria / pavillón de deportes.

-

3º de primaria / pavillón de deportes.

-

4º de primaria / comedor escolar.

-

5º de primaria / comedor escolar.

-

6º de primaria / comedor escolar.
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32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro
Nos corredores estableceranse os sentidos de dirección en ambas marxes do
corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual
respectando a distancia de seguridade. Sinalizarase mediante cartelería ou
dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos.
VER ANEXO IX.

33. Cartelería e sinaléctica
Colocarase cartelería informativa en todas as entradas, corredores, escaleiras e zonas
de recreo queadvirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do
COVID 19 e medidas de hixiene social e individual. Ademáis da cartelería oficial
enviada pola consellería colocarase cartelería de elaboración propia.
Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.
Identifícanse todas as portas de acceso ao centro.
Colocaranse polas aceras do colexio flechas indicadoras de entrada e saída coa
distancia reglamentaría entre cada unha delas.
As zonas de recreo estarán delimitadas.
Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre
pola dereita do mesmo.
Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Dentro
dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese
procedemento.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
Recollido no punto 31
35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia
TODOS
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Id.

Medidas en relación coas familias e ANPA

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada
A ANPA do noso centro será quen se encargará do servizo do Plan Madruga a través da empresa Los Mil Y Un Eventos (Todo Eventos Galicia S.L.) con NIF B94088911.
Protocolo a seguir:
*Haberá 1 monitor/a para cada 10 participantes (máximo permitido), tendo en conta
a situación actual, onde se deben extremar as precaucións e levar un control máis
exhaustivo dos grupos.
Tendo en conta que un só monitor non pode facerse cargo dun posible alumno con
síntomas ao cal haberá que illar e do resto do grupo, deberá haber dous monitores
en todo momento. Un de les atenderá ao grupo e o outro coidará ao alumno afectado mentres non chegue a persoa responsable do mesmo.
Establecerase unha recepción con esparcimiento dos participantes no patio de entrada ao centro, evitando ás aglomeracións. Os participantes asistentes deberán vir
acompañados unicamente por unha persoa responsable (pai/nai/titor legal).
Os participantes deberán realizar o correspondente lavado de mans con auga e xabón ao comezo e remate do servizo, antes e despois do almorzo e durante o mesmo
todas as veces que sexan necesarias. Se isto non é posible, empregarase gel hidroalcólico aportado pola empresa organizadora da actividade e o cal estará baixo a
vixilancia do monitorado para que non fagan uso del os mais pequenos sen supervisión.
Tanto participantes como persoal monitor deberán portar máscara, a excepción dos
alumnos/as de 3 a 6 anos para os cales será optativo (cada un levará a súa e unha
de reposto, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por
exemplo no momento de comer), mantendo a distancia de seguridade de 1´5m sen
sentarse encarados (non teñen que manter a distancia os nenos que formen parte do
mesmo aula burbulla).
A máscara dos monitores será de tipo cirúrxico.
Durante o servizo os monitores deben levar o pelo recolleito e evitar o uso de aneis,
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pulseiras e colgantes.
*O espazo asignado polo centro de ensino para o servizo de plan madruga deberá
contar cos metros cadrados suficientes para cubrir 10 prazas que serán o máximo
permitido e cumprir nel o distanciamiento esixido de 1,5 metros.
O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia
no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia
anterior separando os grupos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos
durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade.
Achegarase un mapa posteriormente indicando a ubicación exacta dos alumnos
asistentes, ademais das medidas do comedor, o número de mesas, a colocación das
mesmas...
Os abrigos e mochilas colgaranse no respaldo da cadeira de cada un.
*Potenciaranse

os exercizos e obradoiros nos que prime o distanciamento individual

de 1´5m, que cunha correcta organización facilitan a realización das actividades de
xeito seguro e coas debidas condicións hixiénico sanitarias. Levaranse a cabo, se é
posible, en espazo aberto.
*Empregaranse luvas para a manipulación de alimentos que van ser consumidos.
Tamén empregaranse para a entrega de material funxible por parte do monitorado
aos participantes.
*Ao asistir ao aseo, o alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. Os
monitores/as terán que vixiar o aforo dos aseos e garantizar que se cumpre a distancia en todo momento. No caso de alumnado da etapa de infantil, o monitorado que
acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas.
*A persoa responsable (pai/nai/titor legal) comprométese a tomar a temperatura do
neno/a antes de asistir ao Plan Madruga, a cal non superará os 37´1º e comprobar
que non presente ningún dos síntomas mais frecuentes no Covid-19 que son febre,
tos, dificultade respiratoria, diarrea e falta de gusto e olfato.
Ademáis asinará ao principio de curso unha declaración responsable, aportada pola
empresa organizadora, declarando responsablemente que realizará ao alumno/a a
enquisa de autoavaliación clínica do covid-19 a diario
O mesmo farase cos monitores que leven o servizo, asinarán a declaración responsable e realizaranse a autoenquisa diaria.
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Para maior seguridade, os monitores/as tomaranlles a temperatura no momento de
chegar ao centro.
Limpeza e desinfección de material do servizo
Dada a súa complexidade e variedade é imposible ter en conta todo o material que
se utiliza nunha actividade de ocio educativo e tempo libre.
Salvo casos concretos como as tesoiras, as características do material como o papel
non permite a limpeza polo que utilizaranse luvas no seu reparto. O material que o
permita, será desinfectado ao acabar o servizo.
Os libros prestados pola empresa organizadora do servizo, serán postos en cuarentena durante 22 horas nunha caixa identificada e illada (o número de horas esixido é
de 4).
Non se utilizarán xogos de mesa comunitarios.
A vajilla do almorzo deberá lavarse no lavavajillas e se desinfectarán os electrodomésticos, enxoval (artículos de uso doméstico), utensilios, mesas e cadeiras empregadas.
O lixo deberá retirarse a diario.
Ao comezar e finalizar a limpeza, o persoal deberá realizar unha correcta hixiene de
mans e durante a limpeza utilizaranse luvas.
Limpeza e desinfección do espazo
Procederase á limpeza e desinfección do espazo de celebración do servizo si así o
esixe o centro de ensino, no caso de que non se faga cargo o persoal de limpeza do
mesmo (nese caso o material de limpeza será aportado pola empresa organizadora
da actividade, necesitando un espazo onde gardalo baixo chave para evitar o seu
uso por parte do alumnado e o correspondente perigo que iso conllevaría). Ao comezar e finalizar a limpeza, o persoal deberá realizar unha correcta hixiene de mans
e durante a limpeza utilizaranse luvas.
Procederase a ventilar o recinto durante 15 minutos tanto ao chegar como cando
vaia a acabar o servizo.
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37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao
servizo de comedor
ANPA
-

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva nestes momen-

tos non se levarán a cabo debido á dificultade de garantir o cumprimento das medidas esixidas no protocolo.
No caso de que finalmente se leven a cabo, variaremos este punto para recoller os
aspectos que regulen o desenvolvemento das mesmas.
38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
Tanto para a solicitude de xuntanzas por parte do centro educativo coa ANPA (reunións mensuais e extraordinarias), como para a convocatoria de
Claustros, CCP, Comisións e Consellos Escolares, consideramos que as mellores canles son as de tipo corporativo: correo electrónico do centro, ABALARMÓBIL e vídeo conferencias Webex. No seu defecto a vía telefónica do
centro tamén pode ser canle de solicitude de xuntanzas.
-

As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da

situación epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeitopropoñemos:
•

Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a Consellería.

•

Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, as
reunións levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade
e con ventilación suficiente. En principio, a aula de 5º de Educación Primaria
reúne estas condicións.

- Para
•

as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións:
Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela
de xeito presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un
espazo do colexio o suficientemente amplo que garanta a distancia física. Farase unha solicitude previa para asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilaciónpertinentes.

•

Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de
xeito telemático. No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían
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lugar na biblioteca ou pavillón, garantindo a distancia .
39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
As titorías levaranse a cabo os martes de 16.00h a 17.00h, como de costume, e con
cita previa empregando as canles habituais: abalarmóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica.
- Serán

preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugarna

aula da titoría do/a alumno/ e coas seguintes medidas:
•

Emprego demáscara.

•

Hixiene de mans ao acceder áaula.

•

Colocación de mesas como separación para garantir adistancia.

•

No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitar se previamente para ter unha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos.

- As

reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse simul-

taneamente de xeito presencial (titoría) e telemático, limitando a presenza a unha
persoa por familia para pode rgarantir a distancia interpersonal, sendo obrigatorio o
emprego de máscara.

40. Normas para a realización de eventos
Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso realizaremos actividades e celebracións sen a presenza das familias.
Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e corresponderalles
aos diferentes equipos docentes a organización deles baixo estas premisas:
• Evitar

mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer

celebración sen quendas.
• Levalas
• Levar

a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre.

a cabo as labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e

despois da celebración do evento.
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• Emprego

de medios telemáticos cando sexa preciso.

En canto a actuacións no propio centro, poderán realizarse sempre que
as quendas respecten o aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos.
As saídas didácticas, se se considera oportuno por parte do equipo docente, poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as
normativas de transporte.

Id.

Medidas para o alumnado transportado

41. Medidas
O transporte escolar realizará a súa parada no centro no mesmo lugar que en
cursos anteriores. Recollido no punto 31.

Id.

Medidas de uso do comedor

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado
O alumnado entrará coa máscara e sacaráa no momento de sentarse na súa mesa
e comezar a comer e beber. Mentras terá que gardala nunha bolsa de tea que
estará rotulada co seu nome e poñeráa nun pequeno colgador que haberá na súa
cadeira. Una vez rematado o servizo do comedor collerá a máscara para a súa
colocación.
Entrarán e sairán por orde respetando o grupo de aula.
Lavarán as mans antes de entrar ao comedor e ao salír usarán hidroxel.
O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia
no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia
anterior separando os grupos por 1.5 metros un do outro. Neste caso
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empregaremos mamparas. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o
alumnado e garantirase a estanqueidade.
A comida servirase, a través do carro de camarera, a cada comensal para evitar o
seu desprazamento polo comedor.
. Ao rematar a comida, o alumnado deberá permanecer no seu sitio ata que sexa
recollido.
O uso dos aseos deberá ser vixiado polas coidadoras do comedor, limitando o seu
uso a un usuario de cada vez.
A hixiene bucal realizarana na casa.
Debido ao espazo reducido do que dispoñemos no centro temos que empregar dous
espazos diferentes para o comedor:
- Comedor

1 (o comedor do centro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

- Comedor

2 (biblioteca): 4º, 5º e 6º de Educación Infantil.

No anexo número X amosamos o plano do comedor Nº1 e 2.

43. Persoal colaborador
Cinco coidadoras.

44. Persoal de cociña
Dúas.

Id.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...
Para o acceso a aula seguirase o protocolo de desprazamentos dentro do centro
recollido no presente plan co emprego de máscara e ao chegar a aula TIC, onde a
porta estará aberta, procederaseao lavado de mans con xel hidroalcohólico. Realizado
este proceso o alumo ou alumna sentarase no posto asignado, para iniciar a sesión
de traballo.
O uso da PDI salvo necesidade expresa será empregada polo mestre ou mestra.
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No caso de que a dinámica da clase fixera necesaria a PDI empregaranse
exclusivamente os punteiros (lapis), nunca as mans, e que deberán ser
obrigatoriamente desinfectados despois de cada uso.
Antes de rematar a sesión e co tempo suficiente procederase ao apagado das CPU.
O pano desbotable tirarase na papeleira de pedal existente na aula.
Deberá facerse o mesmo co posto de traballo (mesa e cadeira) para que o seguinte
alumnado que asista atope as instalacións en perfecto estado de uso.
Para rematar o alumnado volverá a desinfectar as súas mans antes de iniciar
a volta á aula ordinaria.

46. Educación física
Medidas xerais de limpeza de superficies e material:
Evitarase na medida do posible o uso de materiais compartidos entre o
alumnado. Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados
sexan persoais e intransferibles, ou que as partes en contacto directo co
corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles.
No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente
persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso
de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.
Débense realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e,
como mínimo, de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a
renovación do aire.
Na medida do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante
as actividades en recintos pechados (aula de música e ximnasio), na medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. Disporase de papeleiras pechadas e
con accionamento non manual, para depositar panos e calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, cando mePáxina 45 de 74
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nos, unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con
bolsa desbotable que se cambie polo menos unha vez ao día.
Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva:


Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar
máscara.



Sempre que sexa posible, os/as alumnos/as, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de seguridade interpersoal.



Evitar lugares concorridos.



Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira tras cada uso.



Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable
ao tusir ou esbirrar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado
e lavar as mans.



Lavar con frecuencia as mans con auga e xabón ou con xelhidroalcohólico.



Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso
de facelo, prestar atención ao lavado demans.



Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar
se pode ter síntomas de COVID-19: Noto moita temperatura corporal?, tose ou falta de alento?

Medidas organizativas:


Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante
a actividade. Se isto non fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte dos axentes
participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes. Cando ese material (no caso de que sexa imprescindible o seu uso) vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas,
deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes
sexa efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe empregar
ese material.



Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando neste ámbito as coordinativas e de equilibrio,
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rítmicas ou de expresión corporal.


Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula.



Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e
a distancia, uso de máscara.

47. Cambio de aula
Como norma xeral evitaranse os cambios de aula. Aínda asi, contemplamos as
seguintes situacións nas que serán precisos os cambios de aula.


Para ir á aula de música.



Para ir ao pavillón.



Para ir á aula TIC.



Para ir a relixión.



Para ir a atención educativa/valores sociais e cívicos.



Para ir á aula de PT/AL.



Para ir a aula de inglés.

Cando sexa preciso realizalos seguiranse as seguintes indicacións.
•

Antes de saír da súa aula limparán as mans con hidroxel.

•

O alumnado desprazarase a ese espazo en ringleira polo corredor seguindo as

frechas do chan e tras o seu profesor ou profesora tanto a ida como a volta.
•

Cada alumno ou alumna ocupará o lugar que lle indique o profesor ou profesora.

•

Ao remate da actividade o mestre/a deixará as xanelas abertas.

•

Esperarán na aula ata que o mestre especialista os vaia a buscar.

•

Antes de saír limparán as mans con hidroxel.

48. Biblioteca
Este espazo sigue estando habilitado como aula de valores sociais e cívicos, atención educativa ou relixión e como comedor.
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Neste curso comezarase co funcionamento da biblioteca de xeito normal ofrecéndolle
ás titorias unha hora semanal para realizar o préstamo de libros así como calquera
actividade que o titor ou titora considere.
Estará tamén dispoñible na hora do patio elaborando un horario de asistencia para
que non se mezclen os grupos estables de convivencia.
Recuperarase tamén a actividade das mochilas viaxeiras.
Antes e despois de estar na biblioteca será necesario que os usuarios realicen unha
limpeza de mans e desinfección dos elementos de uso (mesa, cadeira, ordenador…).
49. Aseos
-O

alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súaaula.

Incluso no recreo terán que ir ao baño que teñen asignados.
- Durante

o recreo do comedor o alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria usa-

rá o baño asignado ao alumnado con diversidade funcional.
- Respectaranse

os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean-

sinalizados nese intre como aseo en limpeza, haberá que esperar a que estea dispoñible.
-A

limitación de aforo para os baños será controlado polo profesorado.

- Todos

os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.

- Todos

os aseos terán o rexistro das horas nas que se fixo a limpeza.

Id.

Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos
Á hora do recreo o alumnado sairá ao patio en ringleira acompañados polo mestre ou
mestra que esté nese momento con eles.
Este mestre/a, antes de permitir que saia o seu alumnado, vixiará que no corredor
non haxa algún grupo desprazándose, nese caso debe esperar a que remate de
pasar antes de deixar saír aos seus alumnos. O mestre/a que esté co grupo-clase
acompañará

ao

seu

grupo

ata

a

zona

do

patio

que

lle

independientemente de que lle corresponda vixianza de patio ou non.
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Debe procurarse que o alumnado acuda ao aseo antes de saír ao patio para evitar o
maior número de desprazamentos. No caso de ter que usar o baño, o alumnado
deberá empregar o seu aseo asignado, para evitar que se crucen grupos estables de
convivencia.
Haberá profesorado de garda para asegurar que o alumnado permaneza na súa
zona asignada.
Para regresar a aula farano en ringleira seguindo unha orde de entrada.
- Realizarase

unha única quenda de recreo de 12:15 a 12:45h.

O patio exterior estará dividido en 9 zonas diferenciadas que garantan que cada ni-

-

vel poidater un espazo de recreo no que se respecte a distanciafísica.
-

Estas zonas serán as seguintes:

-

Para educación infantil (3 zonas):
-

1 zona que se corresponde co bosque de infantil.

-

1 zona que se corresponde co parque onde se atopan os columpios.

-

1 zona que se corresponde ca zona arbolada onde se atopa a fonte.

Para educación Primaria (6 zonas):

-

-

1 zona que se corresponde co bosque máis próximo ao pavillón.

-

3 zonas que se correspondes aos 3 campos de fútbol.

-

1 zona que se corresponde ao terreo dende o patio cuberto ata os almacéns e

-

1 zona que será o pavillón de deportes.

- As

zonas serán asignadas de xeito rotatorio semanalmente dentro da súa etapa

educativa.
Os días de choiva estableceranse outras zonas diferenciadas, que serán:
- No

pavillón estarán 2 grupos de educación infantil e 1º e 2º de Educación Primaria.

Na instalación cada grupo permanecerá na súa correspondente zona asignada durante todo o recreo.
- Un

grupo de Educación Infantil estará no patio cuberto do centro. Ao igual que os

días que non chove, os grupos de Educación Infantil rotarán a zona do patio cuberto
entre eles semanalmente.
- Os

grupos de 3º,4º,5º e 6º de Educación Primaria terán 4 zonas asignadas de recreo

dentro do edificio principal do centro educativo: estas zonas serán:
-1

grupo na Aula de música

-1

grupo na Biblioteca escolar
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-2

grupos nas Titorías (cada grupo na súa, se lle corresponde quedarse esa semana

nela).
*A Rotación nestes casos farase por *ciclos de xeito semanal: Unha semana quedase
o 2º ciclo nas titorías e baixarán a música e biblioteca o 3º ciclo e na seguinte semana
será á inversa.
Para todo isto, dende a primeira semana de curso escolar están establecidas as rotacións semanais para todo o trimestre de tal maneira que, de xeito anticipado, cada
grupo coñeza o seu espazo de recreo con suficiente antelación.
Aumentarase a ventilación da aula durante orecreo.
As merendas faranse nas aulas. No caso de ser posible poderíanse facer tamén
no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse
aglomeracións. A presenza da natureza facilita o emprego da imaxinación
para que os nenos e nenas xoguen e interactúen co medio.

51. Profesorado de vixilancia
- Para realizar as vixilancias dos grupos de convivencia estable, o profesorado, na
medida do posible, realizará gardas no nivel onde imparte docencia. O profesorado especialista será asignado a un determinado nivel para reforzar a vixiancia.
Estes equipos estarán formados polos mestres e mestras distribuidos polas distintas
zonas do patio.

Id.

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

52. Metodoloxía e uso de baños
A Educación Infantil é o nivel educativo máis duro e complexo de abordar desde o
punto de vista da seguridade e da saúde, e polo tanto, debería ser o que máis apoio
recibirá na situación actual. É nesta etapa cando se produce o primeiro contacto coa
escola polo que o alumnado entra nela sen moitos hábitos sociais, debendo estable-
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cerse un proceso de adaptacióná convivencia cos seus iguais plagado de dificultades, sendo esta situación infinitamente máis complexa na “nova normalidade” que
estamos vivindo.
-

A pesar de que en infantil se formarán grupos de convivencia estable, establecere-

mos unha serie de pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na medida do posible, o risco de contaxio epropagación.
-

Este é un ciclo no que a idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á expe-

rimentación, á viveciación, ao intercambio, ao contacto e á liberdade; que xustamente entran en conflito coas medidas de seguridade para evitarcontaxios.
Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que intentar minimizar os riscos é algo complexo e que intentaremos facer deste xeito:
- Como

norma xeral, e respectando os grupos estables de convivencia definidos no

protocolo, poderá situarse ao alumnado en pequenos grupos da aula (non máis de 5),
tendo en conta as indicacións que a continuación se detallan relativas ao material
compartido e procurar na medida do posible que se manteña unha distancia de entre
1 e 1,5 metros. Con esta medida o que se pretende é que non se perda de todo a
metodoloxía activa e colaborativa que tan necesaria é en Educación Infantil, xa que é
a que máis beneficios ten á hora de favorecer o desenvolvemento integral do
alumnado e a contribución aos obxectivos de carácter social incluídos no decreto do
currículo.
-É

importante establecer unha zona limpa de traballo para o profesorado. Aínda que o

docente de infantil non traballe desde a súa mesa, recoméndase establecer como
unha zona limpa, onde poder depositar as súas propias pertenencias, materiais que se
van empregar posteriormente na aula, material hixiénico…de forma que estea libre de
posibles infeccións indirectas.
Asemblea:
•

No canto de facela todo o alumnado sentado e xunto, realizarase cos nenos e
nenas sentados no seu lugar nas mesas, excepto o encargado/a ese día de
levar a cabo as rutinas inciais, que ocupará a zona que se destinaba a todo o
grupo. Dentro desas rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans.
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Neste sentido, deixar claro que nestas aulas o dispensador de xel non estará
na parede ao alcance dos nenos/as, xa que isto podería supoñer un risco, polo
que as aulas terán dispensadores de man situados na mesa das mestras e
mestres, que serán os responsables del e os que o distribúan cando sexanecesario.
Recunchos:
•

Os grupos creados para a ubicación na aula serán os mesmos para o xogo en
recunchos. O material dos recunchos reducirase ao imprescindible.

•

Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase esta acción. É importante o traballo de concienciación para
que non leven obxectos e mans á boca.

•

Os recunchos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións
anteriores ao recreo e outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas empregando un producto viricida e realizar unha ventilación correcta daaula.

Uso de baños
•

Quedará asignado un aseo para cada aula de 4 e 5 anos. Cada aseo conta
con 3 inodoros e 3 lavabos, que se distribuirán entre os 3 grupos da aula,
de maneira que sexan sempre os mesmos nenos/as os que empreguen o
mesmo inodoro e lavabo. A aula de 3 anos conta con aseo propio dentro
aula. Despois de cada uso pasarase un pano de papel con produto desinfectante.

•

A maiores, realizarse a limpeza e desinfección completa tres veces por xornada lectiva

Material
•

Durante os primeiros días do curso facilitarase a listaxe co material propio
que debe ter o alumnado. Entre este material será moi importante que traian
dúas máscaras cunha funda de tela. Ademais deberán traer unha bata ou
mandilón e unha toalla que levarán a casa todos os días para hixienizar.

•

Material común: colocarase en gavetas ou recipientes exclusivos para cada
grupo. Antes do emprego de material común procederase á limpeza de
mans e posteriormente aplicarase o produto viricida.
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•

Tamén haberá material de uso individual, que estará gardado en bolsas ou
recipientes co nome de cadaalumno.

Aniversarios


Este ano os aniversarios non se celebrarán de xeito habitual, prescindiremos
de merendas e o sopro de velas, aínda que trataremos de celebralo doutro
xeito, acorde coa nova situación.

-Momentos de desinfección de mans: unha parte importante da xornada estará marcada
pola implantación da rutina de desinfección de mans (con xel hidroalcohólico ou auga e
xabón), establecendo como mínimos os seguintes momentos: antes de entrar na
escola, antes da merenda, despois da merenda, antes de ir ao patio, ao voltar do patio,
antes de rematar a xornada lectiva. Ademais será recomedable facelo tamén antes de
entrar un especialista na aula e tamén antes de abandonar este a aula, levando a cabo
a primeira desinfección a titora e a segunda o/a especialista que acuda á aula.

53. Actividades e merenda
Merenda
•

Farase dentro da aula.

•

No momento da merenda separaranse as mesas de cada equipo para ter unha maior distancia frontal entre oalumnado.

•

Resulta moi difícil que todo o alumnado desta etapa sexa autónomo para este
labor, requirindo en moitas ocasións a axuda do profesorado, que, neste caso
puntual, empregará luvas.

•

Este curso será máis importante ca ningún outro respectar as merendas que
se propoñan no calendario ao inicio de curso, porque dese xeito poderá preverse mellor o tipo de axuda que van requirir os nenos.

Actividades e xogos:
-

O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglome-

racións. A presenza da natureza facilita o emprego da imaxinación para que os nenos xoguen e interactúen comedio.
-

Aínda así, proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con
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menos nivel de risco, como poden ser os xogos de precisión, os motóricocoordinativos (mariola, xoaniña, goma, comba), asagachadas.
PENDENTE: POÑER PROPOSTAS DE XOGOS E ACTIVIDADES PARA O PATIO

Id.

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54. Emprego do equipamento
Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.
Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible
poida desenvolver as actividades.
Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do
alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando
sexa posible a utilización de materiais desbotables.
O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados
despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo.

Id.

Medidas especificas para alumnado de NEE

55. Medidas
Con carácter xeral, no caso de atención á diversidade, mantéñense as catro medidas
fundamentais na prevención do coronavirus: uso de máscara de protección ( de forma
obrigatoria en maiores de 6 anos sempre que a toleren), incremento de hixiene de
mans ata un mínimo de 5 veces ao día, manter a distancia física establecida de forma
xenérica, e potenciación de ventilación dos espazos pechados.
A intervención con este alumnado farase de forma individual ou como máximo dous
alumnos NEAE por sesión, os coidados hixiénicos sanitarios estableceranse como
unha nova rutina. (Uso de máscara, hixiene de mans...).
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Os coidados hixiénicos sanitarios estableceranse como unha nova rutina. (Uso de
máscara, hixiene de mans...)
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 súaautonomía.
Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención derisco.
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 educativasespeciais.
O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das
especiais medidas que haxa que por en funcionamento para a atención deste alumnado.

56. Medidas e tarefas. Seguimento
ATE: atenderá o alumnado que teña asinado, extremando as medidas de hixiene,
empregará sempre o mesmo espazo para cambiar os alumnos, o emprego de luvas e
máscara será obrigatorio.
Nas entradas, saídas e durante o recreo estará co grupo de educación infantil.

Id.

Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas
O Equipo Docente asinará o compromiso de responsabilidade invividual do
anexo I e se formará naquelas actividades que dende a Consellería se estimen necesarias na Covid 19 así como en aqueles aspectos de aulas virtuais que faciliten a xestión educativa e pedagóxica no caso de form ación
semipresencial ou non presencial.
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VER ANEXO IB
Así mesmo adoitará aquelas medidas que se establecen a nivel de centro
no presente plan.
No caso de profesorado con síntomas, este deberá seguir o indicado polo
seu facultativo. A efectos de xustificación deberán asinar a declaración responsable e manterse no seu domicilio seguindo as instrucións do médico. A
xustificación destas faltas farase por deber inexcusable (Art.17 da orde do
29 de xaneiro de 2016).
VER ANEXO XI.
Cando un docente se atope de baixa, o equipo docente porá á disposición do alumnado e familias que corresponda actividades para que non vexa interrompido o seu
proceso educativo ata a incorporación do docente ou a súa sustitución.
Reunións:
Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a
aula de 6º de Educación Primaria, xa que ten as dimensións axeitadas para manter a
distancia física correspondente.
•

As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar nunha das aulascoas medidas de seguridade reflectidas neste plan.

•

Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou ciclo, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan.

Sala de mestres:
•

Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira depedal.

•

Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e
desinfección dos equipos de traballo con xelhidroalcólico.

•

Para empregar a máquina de café, microondas, neveira,os usuarios deberán
realizar unha limpeza previa de mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira pedal, sempre que fose preciso.

•

Antes de entrar, se é posible, lavar as mans e se non, botarse xel
hidroalcohólico. Manter as fiestras abertas todo o tempo que sexa posible.

•

Cada quen debe usar a súa taquilla onde gardará os obxectos persoais,
deixando sobre a mesa aquilo que sexa imprescindible para usar.

•

Cada quen deberá traer un estoxo co que precise, xa que non haberá
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material para compartir ( o de máis uso: lapis, bolígrafos, rotuladores, goma,
afialapis,... )


O material que si se vai compartir (grampadora, plastificadora, taladradora,
guillotina, máquina de café, fotocopiadora...) haberá que limpalo cando se
remate e gardalo.



No caso dos ordenadores limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla.



Os ratos limparanse ao rematar, igual que a superficie da mesa.



teléfono e telefonillo. Tamén se limparán unha vez utilizados.



Na sala poderá estar á vez, un máximo de 8 persoas.



Deberá limparse o espazo da mesa utilizado e a parte das cadeiras onde se
apoian os brazos, se é o caso.



Haberá cartelería que recorde as normas e consellos.



Haberá papeleiras de pedal, que deben quedar ben cerradas despois do uso.

DIRECCIÓN/SECRETARÍA


Antes de acceder haberá que limparse as mans.



As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa ou por indicación
dos membros do equipo directivo.



Cando algún persoal do centro empregue algún elemento deste
espazo deberá limpalo despois do seu uso.

58. Órganos colexiados
Os Claustros e Consellos Escolares, realizaranse na aula de 5º de Educación
Primaria.
Cando se celebren presencialmente deberán manterse as normas de hixiene e
distanciamento físico. Realizaranse as xustas e necesarias, intentando agrupar temas
que haxa que tratar. Tamén se terá moi en conta a duración, intentando que non se
alarguen moito ( só se é imprescindible).
Sempre que sexa posible as reunións vía telemática tanto do Consello Escolar
como

do

Claustro

de

profesores,

celebraranse

a

través

de

Webex.

As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de
medios electrónicos.

Páxina 57 de 74

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Id.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59. Formación en educación en saúde
-

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a

prevención e hixiene fronte á Covid-19.
Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das
Consellerías de Educación e Sanidade.
Facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese.
60. Difusión das medidas de prevención e protección
Serán difundidas a través das canles habituais: web, cartelería, abalarmobil...

61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
-

O coordinador do equipo TICs será o responsable do traballo de mantemento da

aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida
de información básica. O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable
Abalar de zona, divulgar accións de formación...) tamén forman parte das tarefas do
equipo TICs, polo que non supón ningún cambio.

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”
O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recollerá as datas dasreuniónscoasfamiliaseos horariosdeentradaesaída.
O día 9 de setembro incorporarase o alumnado de Educación Infantil e Educación
Primaria.
O alumnado de 4º de Educación Infantil contará cun período de adaptación.
Será preciso avisar ás familias previamente: abalar, web e cartelería no centro.
Durante todo o curso daráselle moita importancia ás actividades relacionadas coa
hixiene e seguridade.
Ao longo deste mes o profesorado traballará co seu alumnado o emprego da aula
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virtual co fin preparalos o mellor posible ante unha posible suspensión de clases.

63. Difusión do plan
Será

publicado

na

web

do

centro:

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

Este Plan segue as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo
Equipo Directivo coas aportacións do profesorado do centro, a pesar de non ter
formación en materia sanitaria nin de organización en aspectos relacionados coa
prevención de riscos laborais.
Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación epidemiolóxica e
aberto ás aportacións de toda a comunidade educativa.
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ANEXOS
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Id.

ANEXOS.

ANEXO IA. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN
CLÍNICA DO COVID-19
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos desospeita de ter
infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. Ten
actualmente algún dos síntomas?. Sinalar cales e cando comezaron.
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ANEXO 1 B. Compromiso para realización da auto enquisa diaria Covid-19 segundo o requirido no
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON
UNIVERSITARIO DE GALICIAPARAOCURSO2021-2022

DECLARACIÓN

RESPONSABLE

D./Dª

, con DNInúmero
,como pai/nai/titor legal do alumno/a__________________
,matriculado no curso____________,

do centro educativo__________________________________________________________________________
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O CURSO2021-2022
e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa de autoavaliación da Covid19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro e contactarcos servizos sanitarios e seguir as súas
indicacións en caso presentar cando menos un síntoma previstos. De igual xeito coñece a obriga de seguir as
indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-19.

O alumno/a non poderá acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos sanitarios.

A persoa afectada ou a súa familia comunicará nestas circunstancias ao Equipo Covid do centro.

En

,a

ASDO.
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ANEXO II. REXISTRO DE AUSENCIAS DE PROFESORADO POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID 19

DATA

NOME

SINTOMATOLOXÍA

ACUDIU
AO
MÉDICO
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ANEXO III.REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID 19

DATA

NOME

NIVEL

PERSOA QUE
INFORMA

SINTOMATOLOXÍA
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ANEXO IV
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ANEXO V. CADRO LIMPEZA ASEOS.

PERSOA QUE REALIZA A
LIMPEZA

DATA
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ANEXO VI. CADRO CONTROL VENTILACIÓN DE AULAS
PERSOA QUE
REALIZA A
VENTILACIÓN

DATA

HORA

PERSOA QUE
REALIZA A
VENTILACIÓN

DATA
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ANEXO VII

RECEPCIÓN DO MATERIAL HIXIÉNICO.
As persoas que asinan comprométense a empregar este material en actividades propias do
centro.
DATA

NOME

MATERIAL RECIBIDO
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ANEXO VIII

ENTREGA MÁSCARAS
DATA

NOME

MATERIAL RECIBIDO
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ANEXO IX
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ANEXO X
COMEDOR N1
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COMEDOR N2
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ANEXO XI

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CORREO ELECTRONICO:

NIF

TELEFONO:

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CORREO ELECTRONICO:

NIF

TELEFONO:

CORPO E ESPECIALIDADE (para o persoal docente)
CORPO:
ESPECIALIDADE:
GRUPO OU SUBGRUPO/CATEGORÍA PROFESIONAL E DESCRICIÓN (para o persoal non docente)

DATOS DO CENTRO DE DESTINO
CODIGO:

NOME:

ENDEREZO:
C.P:

CONCELLO:

PROVINCIA:

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declara responsablemente de acordo co apartado 2.A.3. do Protocolo de Adaptacion ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino
non universitario de Galicia para o curso 2020/21:
• Que convive cunha persoa do nucleo familiar sospeitosa de padecer a COVID-19
• Que non acudira ao centro ata que se coneza o resultado da proba e sexa negativo.
• Que a persoa afectada ou a sua familia comunicara de modo inmediato o resultado da proba cando estea disponible a persoa
coordinadora COVID do centro
SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
,

de

de
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