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O Plan de adaptación a situación do covid 19 ten por obxecto crear contornas escolares

saudables  e  seguras  mediante  o  establecemento  das  medidas  preventivas,  colectivas e

individuais,  que deben adoptarse no inicio do desenvolvemento do curso escolar  2021/2022,

tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e a súas familias, co obxectivo

de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19.

A súa elaboración segue as directrices establecidas nas Instruccións establecidas pola Xunta de

Galicia e Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional.

1. Datos do centro.

Código Denominación

15005026 CEIP Sanjurjo de Carricarte

Enderezo

R/ Alcalde Sanjurjo de Carricarte nº4A

Localidade Concello

A Coruña A Coruña

Teléfono Correo electrónico

981202120 ceip.sanjurjo.carricarte@edu.xunta.gal

Páxina web        http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanjurjo/
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1. Medidas de prevención básica

1.1. Membros do equipo COVID

Teléfono de contacto 981202120

Teléfono de contacto da Consellería

Membro 1 Fernando Espiñeira Riveiros  Coordinador

Suplente M.ª Eugenia Pérez López  Suplente do coordinador.

Tarefas asignadas

• Nomear membros e suplentes no equipo covid

• Comunicación coa administración e co centro de saúde de 

referencia

• Coordinación do equipo covid

• Xestión e administración de protección necesario.

• Comunicación de casos.

Membro 2 Mª Consuelo Pérez Fernández

Suplente Zulima Martín del Río

Tarefas asignadas

• Facerse cargo na “aula covid”do alumno/a con síntomas

• Elevar as propostas do e quipo docente de educación primaria e 

do departamento de orientación (propostas de actuación, 

valoracións, propostas de mellora, necesidades ).

• Coordinación das entradas e saídas do alumnado de infantil

• Difundir a información e o compromiso de realizar a autoenquisa 

ao Equipo de Educación Infantil e as familias.

• Rexistro e inventario do material COVID en Educación Infantil, 

para comunicar a súa reposición se é o caso á secretaria do

Centro.

Membro 3  Cristina Nogueiras Parguiña

Suplente  Manuel Fernández Amorín

Tarefas asignadas

• Facerse cargo na “aula covid” do alumno/a con síntomas

• Elevar as propostas do Equipo docente de educación primaria e  

do departamento de orientación (propostas de actuación, 

valoracións, propostas de mellora, necesidades ).

• Coordinar as entradas e saídas de Educación Primaria.

• Difundir a información e o compromiso de realizar a 

autoenquisa ao profesorado de primaria para facerllo chegar ao 

alumnado e as familias.

• Rexistro e inventario do material COVID en Educación Primaria,

para comunicar a súa reposición, de ser preciso á secretaria.
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1.2. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de saúde de Adormideras Teléfono: 981211133

Contacto
Ana Leonor Prada Vigil

María Luisa Palacios Patricio

1.3. Espazo de illamento

Habilitado un espazo de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se 

detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo conta con 

ventilación adecuada, solucións hidroalcólicas, papeleira de pedal e panos desbotables, 

denominouse

Aula Covid,

 atópase na planta baixa preto da porta principal, frente a conserxería. Conta cunha mesa, 

dúas cadeiras, un colgador e un andel.

Nesta aula hai máscaras cirúrxicas para a persoa afectada e a mestra coidadora.

Manter a distancia de seguridade, utilizando as medidas de protección como 

mascarilla.

Primarase sempre, posto que se trata dun menor, o trato afectivo emocional para darlle 

tranquilidade.

1.4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa

Educación infantil 4º E.I. 15

Educación infantil 5º E.I. 20

Educación infantil 6º E.I. 24
Educación Primaria1º A  E.P. 14

Educación Primaria 1º B  E.P. 13

Educación Primaria 2º E.P. 23

Educación Primaria 3º E.P. 25

Educación Primaria  4º A   E.P. 14

Educación Primaria 4ºB E.P. 13

Educación Primaria 5º E.P. 24

Educación Primaria 6º E.P. 25

1.5. Cadro de persoal do centro educativo

Educación infantil 4
Educación primaria 8
Mestras/es especialistas 3
Orientación/ apoio 4
Relixións 2
Persoal non docente 5
Total 26
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1.6. Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa Infantil Nivel 4º Grupo A
Aula 3anos Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 6

Etapa Infantil Nivel 5º Grupo A
Aula 4anos Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6

Etapa Infantil Nivel 6º Grupo A
Aula 5anos Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6

Etapa Primaria Nivel 1º Grupo A
Aula 1ºA Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Primaria Nivel 1º Grupo B
Aula 1ºB Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Primaria Nivel 2º Grupo A
Aula 2º Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6

Etapa Primaria Nivel 3º Grupo A
Aula 3º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Primaria Nivel 4º Grupo A
Aula 4ºA Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Primaria Nivel 4º Grupo B
Aula 4ºB Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Primaria Nivel 5º Grupo A
Aula 5º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Primaria Nivel 6º Grupo A
Aula 6º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 5

*NOTA: O número de profesorado asignado a cada aula pode variar en función das necesidades 

detectadas ao longo do curso.
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1.7. Medidas específicas para grupos estables de convivencia

Dentro da centro estableceranse as seguintes medidas:

 O alumnado accederá con máscara ao centro, coa que permanecerá durante toda a 

xornada lectiva.

 O alumnado traerá unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico 

para gardala en caso necesario, como por exemplo, nas merendas ou no comedor.

 A obriga da máscara non será esixible naqueles casos recollidos no apartado 3.2 das 

Instruccións nas que se basean o presente Plan.

 A distribución dos espazos será a establecida pola anexo VIII: planos tipo de colocación 

nas aulas establecido polo protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022.

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas 

interacción entre as persoas no centro educativo.

 En Ed.Infantil e Ed.Primaria estableceranse grupos de convivencia estables, en cuxo 

ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia.

 A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula. A 

medición da distancia realizarase dende o centro das cadeiras.

 Na etapa de E.Infantil traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 

alumnos/as. Os grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos 

restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara, pero non é esixible para 

menores de 6 anos.

 Cada alumno/a terá o seu propio kit básico de material de traballo formado por un estoxo 

con obxectos de emprego de uso común que non poderán compartir.

 Cando resulte “imprescindible” empregar material común, distribuirase en gabetas ou 

caixas para cada un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu 

emprego.

 Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a 

necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois do seu uso.

 Ao trasladarse de aula para realizar as sesións de E.F/ psicomotricidade/ música/ 

informática/ biblioteca, ou cando saian ao recreo deberán respetar o percorrido e na orde

de entrada e saída asignada. A súa saída será paulatina.

 Todo o profesorado especialista deberá facer unha correcta desinfección de mans cando 

entre nun aula.

 O alumnado poderá traer o seu propio xel para desinfectar as súas mans.

 Manteranse abertas as ventás o maior tempo posible, coidando da seguridade do 

alumnado. No caso de que as condicións metereolóxicas sexan adversas ventilarase  

a aula nos cambios de clase e durante os recreos e por espazo de 15 minutos durante as

horas que permanezan na aula.

 Se merendan no patio, haberá unha papeleira en cada unha das zonas establecidas do 
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patio. Se realizan as merendas dentro da aula, e as condicións metereolóxicas o 

permiten,  manteranse abertas as xanelas, coidando da seguridade do alumnado.

1.8. Canle de comunicación:

Vía telefónica: Chamando ao colexio 981202120

Por correo electrónico:ceip.sanjurjo.carricarte@edu.xunta.gal

App: AbalarMóbil-Xunta de Galicia

1.9. Rexistro de ausencias

O rexistro será o convencional tanto para o profesorado como para o alumnado.

As ausencias do alumnado por sintomatoloxía compatible coa COVID serán rexistradas 

de maneira convencional, pero aceptarase a xustificación parental, quedando eximidas 

do cómputo a efectos de apertura de expediente de absentismo escolar. Se a titora, 

observa un número anómalo de ausencias poderá requerir da familia a xustificación 

documental das mesmas e sempre que interprete que os dereitos dos menores a recibir 

educación poidan estar sendo vulnerados.

As follas de rexistro de ausencias, por sintomatoloxía compatible COVID e demáis, serán 

custodiadas polas titoras; sendo gravadas na aplicación XADE.

1.10 Comunicación de incidencias

Aviso ao coordinador Equipo covid-19. (director)

O coordinador avisará á familia, e a familia do afectado ao centro de saúde de 

referencia. Mentras non sexa recollido pola familia, o alumno/a afectado permanecerá 

na “aula covid” coas medidas de seguridade previstas e acompañado dun membro 

do equipo covid.
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2. Medidas xerais de protección individual

2.1. Situación de pupitres

Seguirá as directrices do protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de

ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022.

En cada aula  realizarase  un plano  onde se detallen  a  situación  de  cada alumno  co

número  de  orde  de  lista.  Este  plano  será  enviado  ó  correo  do  centro  para  o  seu

coñecemento polo equipo COVID.

2.2.  Identificación de espazos ou salas para asignar grupos

Debido ao desdoble de primeiro e cuarto de primaria é necesario habilitar novos

espazos que serán debidamente sinalados e acondicionados no primeiro andar.

A aula de Relixión Católica na planta baixa, será empregada por o mestre de R.Católica os luns

e xoves, e pola segunda mestre de PT o resto da semana.

Desplazamos a aula de AL a outro espazo na planta baixa , así como o DO.

A especialista de Inglés accederá á aula ordinaria de cada grupo.

A  mestra  de  música  empregará  a  aula  de  música,  onde  haberá  alternancia  de

sesións  con  alumando e  sesións  de  ventilación.  O  mesmo  ocurrrirá  co  uso  da

biblioteca escolar.

As sesións de psicomotricidade poderán desenrolarse no salón de actos ou na aula

de psicomotricidade.

A mestra de R. Evanxélica fará uso do departamento 1 do primeiro andar, como en

cursos anteriores.

A radio escolar pasa a ocupar o departamento 2 do primeiro andar.

2.3.  Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais.

 Modelo cuestionario de avaliación.

Aconséllase a utilización de viseiras protectoras c a n d o  o  eu labor é incompatible 

co emprego da máscara.

Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación 

de cinco minutos e de desinfección dos elementos empregados.

Para o alumnado NEAE organizaranse o acompañamento en entradas e saídas con 

persoal de apoio educativo de estimarse preciso.

Os aseos estarán debidamente sinalizados.

O alumnado que asista a sesións nas aulas de PT ou AL desinfectarán as mans nas 

entradas e saídas das aulas.
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Farase rexistro das ventilacións feitas nas aulas específicas durante a xornada de 

traballo. Priorizarase que cada alumno/a teña o seu material común (xogo, puzzles, 

tablets, etc).

Cada alumno/a levará o seu propio material funxible ás aulas de apoio e de usar 

material de uso compartido deberase proceder á desinfección do mesmo tras o uso.

2.4. Titorías coas familias

As titorías poderán realizarse:

 a través da plataforma da Consellería (Cisco Webex)

 telefónica.

 Presencial:  levarase  a  cabo  na  aula  de  referencia  e  garantindo  as  medidas  de

seguridade como son:  distanciamento  social,  uso  de  máscara,  desinfección  de  mans  ao

acceder á aula, desinfección de mobiliario empregado e posterior ventilación da aula.

Tamén se poderán realizar comunicación as través de:

 Chamadas telefónicas, dende o teléfono de centro.

 Enviar mensaxes a través de correo electrónico.

 Enviar mensaxes por ABALAR MÓBIL.

O horario da titoría será de 18:00-19:00 h con cita previa pola titor/a
.

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

Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do centro será onde se 

publique toda a información de referencia a nivel xeral.

Como sistema de mensaxería empregarase abalarMóbil, polo que é moi importante que

as familias descarguen a aplicación e a teñan actualizada.

Poderase utilizar o correo electrónico corporativo.

A comunicación cos provedores/visitantes/.... realízase habitualmente por teléfono 

ou correo electrónico, polo que seguiremos utilizando estas canles de comunicación.

Presencia e atención no centro sempre con cita previa.

Non poderá entrar nadie no centro sen máscara.

2.6. Uso da máscara no centro

É obrigatorio o uso de máscara a nivel xeral.
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2.7.  Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O plan publicarase na web do centro e un exemplar estará na sala de mestres. 

Comunicarase as familias por mensaxería do colexio: abalarMóbil.

Enviarase unha copia a ANPA para que o difunda tamén a través das súas canles 

habituais de difusión.

Nas reunións de principio de curso informarase ás familias da existencia do plan e 

buscaremos o seu compromiso para a cooperación na realización da autoenquisa diaria 

Covid-19 segundo o requerido no “Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19”

Informarase ao Consello Escolar deste plan.

Comunicarase á Inspección Educativa por correo electrónico.
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3. Medidas de limpeza

3.1.
Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito

frecuente

Conserxe e limpadora da máñá:

 Ventilación e limpeza da sala de mestres e despachos de dirección, xefatura e 
secretaría.

 Ventilación de todas as aulas antes da chegada do alumnado, de polo menos 15 

minutos: pola maná cando se abran as persianas abriranse as fiestras de todas as aulas.

 Limpeza e desinfección dos baños dúas veces ao longo da xornada.

 Limpeza de pasamáns.

 Limpeza das aula que lle corresponda.

Conserxe e limpiadora da tarde:

 Limpeza e desinfección das zonas que lle correspondan.

 Peche de fiestras e portas.

Protocolo de limpeza:

 Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en 

función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 

veces ao día.

 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, 

perchas, e outros elementos de similares características así como de billas, elementos 

das cisternas e outros dos aseos.

 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día.

 As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos 

traballadores.

 Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo 

compartidos, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o 

produto de limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles 

de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario quen realizará ao 

finalizar o uso individual a limpeza dos elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de

utilizar un ordenador de uso compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da 

pantalla con xel desinfectante.

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

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.
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3.2  Distribución horaria do persoal de limpeza

 Conserxe mañá: Apertura e peche do centro 8.30 ata ás 14.15.

 Limpiadora da mañá: 8.30 -16.00 horas.

 Non realizar a limpeza das aulas nos recreos ou cambios de aula.

 Conserxe da tarde: Apertura e peche do centro 16.00-18.15 horas e os luns ata as 19.15 

horas.

 Limpiador/a da tarde: 16.00-20.00 horas.

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

dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 

Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.

 O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar substancias

abrasivas para a pel.
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3.3.  Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

Corresponde á empresa de limpeza dependente do Concello a subministración

do material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.

Todo o persoal de limpeza levará máscara e poñerá luvas cando utilice substancias 

abrasivas para a pel.

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

Utensilios de limpeza desbotables, non utilizar panos de tela.

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 

recollidos, co fin de evitar calquer contacto accidental.

Solicitaremos as súas achegas. Xa que a Empresa que facilita o servizo debe 

ser a que estableza o protocolo para os seus traballadores.

3.4. Cadro de control de limpeza dos aseos

Levarase a cabo un control de limpeza cun modelo de checklist de limpeza de aseos.

Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen 

en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 

veces ao día.

Horarios de limpeza de aseos estarán establecido pola empresa de limpeza.

3.5. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de

polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, ao finalizar, e entre clases, sempre que sexa

posible e coas medidas de prevención de accidentes necesarias.

 Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as

xanelas abertas o maior tempo posible.

 Débese aumentar a subministración de aire fresco .

 En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións do

día.

 O resto da mañán esta labor será responsabilidade do titor/a.

3.6. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Nas aula e en todos os espazos do centro haberá unha papeleira con pedal para 

desbotar panos desbotables.

Corresponde ao persoal de limpeza ba le i ra r  o seu contido e levalo á s papeleiras 

establecidas polo Concello.
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4.  Material de protección

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

A secretaria do centro será a responsable de inventariar o material no apartado específico. Para

iso, creouse un apartado específico dentro do cadro xeral de contabilidade do centro

denominado “ material covid-19”.

4.2. Determinación do sistema de compras do material de protección

Unha vez recibida a dotación inicial por parte da Consellería, o centro garantirá a existencia de

máscaras suficientes como para as posibles continxencias que poidan xurdir.

O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será

individual posto que é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa.

Haberá xel hidroalcólico en cada aula, en caso de que escasee ou non haxa abastecemento, se

procederá ao lavado de mans con auga e xabrón.

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

En función das necesidades existentes no centro e do material aportado pola Consellería, o 

persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar ao equipo 

covid a adquisición do mesmo.

Haberá un documento no que aparecen recollidos o material de protección así como os de 

limpeza susceptibles de ser inventariados. Os conceptos inventariados poderán ser ampliados 

segundo as necesidades.

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

spray desinfectante e papel para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.
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5.  Xestión de gromos

5.1.  Medidas

Non asistirán ao centro aqueles alumnos/as nin docentes ou outros profesionais que

teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento

por diagnóstico de COVID-19,  ou en período de corentena domiciliaria  por ter contacto

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.

No suposto de que se sospeite que  un alumno/a ten síntomas compatibles coa

COVID-19 acompañarase á  aula covid, se lle facilitará unha máscara cirúrxica, e estará

acompañado dun mestre do equipo Covid, tamén con máscara cirúrxica. Contactarase coa

familia.  Os  titores  legais  do  alumno/a  deberán  poñerse  en  contacto  co  seu centro  de

Atención Primaria para solicitar consulta.

 Se o alumno/a presenta síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase

ao 061.

O traballador que presente síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido

de máscara  e  seguir  as  instruccións  do  seu centro  de  saúde  ata  que a  súa situación

médica sexa valorada por un profesional.

A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta

telefónica co seu pediatra para que avalíe ó menor.

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en 

corentena de 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de

conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.

A 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.

 A supresión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia

ante peches.

 Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo 

ou centro, realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial.

5.2.
Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
educativa.

O responsable de realizar as comunicacións será o  coordinador COVID (director) e

na súa ausencia a suplente (xefa de estudos). Empregando a aplicación EDUcovid.
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6. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

6.1. Procedemento de solicitudes

A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a

súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que

concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de

ser considerado persoal sensible.
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7. Medidas de carácter organizativo

7.1.  Entradas e saídas

O obxetivo principal da proposta é evitar as aglomeracións e os tempos de espera nas

entradas e saídas. O éxito deste plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios

establecidos e da participación de toda a comunidade educativa.

• Os alumnos  de infantil  entrarán  pola  porta  so salón  de  actos  e  os  alumnos  de

primaria entrarán pola porta principal (grupos de 1ºA,1ºB, 3º e 4ºA,4ºB) e pola porta

do comedor (grupos de 2º, 5º e 6º). Non se formarán filas cando accedan ao centro.

Os alumnos/as entrarán dende o portalón exterior mantendo  as  distancias  de

seguridade, as familias agardarán no exterior do recinto.

• Período de adaptación de infantil  para  4ºEI.  Elaborado  polo  equipo  de  EI  en

colaboración con XE. O alumnado entrará polo salón de actos no horario establecido

para os distintos grupos e comunicado pola titora ós interesados. Estos grupos non

coincidirán co resto de grupos de EI.

• Se un alumno/a chega cando outro grupo xa está entrando ten que agardar a que

estes terminen de entrar e manter a distancia de seguridade.

• En  caso  de  chegar  xa  coas  portas  pechadas, entrarase  pola  porta  principal  e

cubrirase o documento de rexistro correspondente pola familia en conserxería.

• Na etapa de infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar

e achegarse  ata  a  porta  do salón  de  actos. Os  acompañantes  deberán  usar

máscara.

• Fóra do suposto anterior, con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou

relacionadas  con procesos administrativos,  ou cando a presenza sexa requerida

polo propio  centro,  non  se  permite  a  entrada  dos  proxenitores  no  centro

educativo. O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias

non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou

recreos.

• Haberá dúas quendas de comedor.  O alumnado de Infantil  que vaia a comedor

sairán as 13:35. O de primaria irase preparando según vaia saíndo e sexa recollido

polos monitores do comedor.

• Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios

ou que xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao

exterior do recinto.

• O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva velará para que o material

quede recollido e desinfectad, e o alumnado preparado para saír ordenadamente e

respectando a distancia  de  seguridade,  no horario establecido  pola dirección de

xeito que se eviten demoras.
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• Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado ás persoas que o

precisen por motivos de mobilidade que deberán usar máscara.

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

• Na etapa de primaria comezarán a entrar as 8.55 e infantil ás 9.05

Infantil Primaria
Entrada por salón de actos ás 9.05 Entrada porta comedor/pavillón
3 anos 9.15 8.55: cursos 2º… 5º agarda en patio cuberto
4 anos 9.10 9.00: curso 6º
5 anos 9.05 Entrada porta principal
Saída por salón de actos ás 13.40 8.55: 3º . … 4ºA e 4ºB agarda en porche dianteiro
3 anos 13.40 9.00: 1ºA  e 1ºB
4 anos 13.45 Saída porta comedor
5 anos 13.50 13.55: Cursos 2º e, logo  5º

14.00: curso 6º
Saída porta principal *¹
13.50: Cursos 1ºA e 1ºB
13:55 Curso 3º
14.00: Cursos 4ºA e 4ºB

7.3. Cartelería e sinaléctica

Colocarase a cartelería estipulada pola Consellería de educación nos accesos ao centro,

corredores, aseos, nas aulas e nos espazos comúns que advirta sobre o respecto da distancia

de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene persoal e individual.

Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 

A información será a xeral relacionada coa COVID e coas medidas de seguridade básicas.

Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración

propia con pictogramas.

Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita

do mesmo.

Dentro dos a s e o s  haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta 

dese procedemento.
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8. Medidas en relación coas familias e ANPA

8.1. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada

O plan de madrugadores seguirá regulado e organizado pola ANPA e a entrada ser 

ás 7.30 dos alumnos/as estarán na zona de comedor vixiados polos monitores 

correspondentes.

Nos programas de madrugadores seguirase o protocolo ordinario co engadido das 

prevencións en materia de consumo de alimentos.

Ás 9h finalizará o servizo, de tal xeito que o alumnado de primaria accederá á zona
de aulas e o de infantil levarase ata as aulas correspondentes.

8.2.
Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de

comedor

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto

do centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, está 

condicionada á aprobación dun protocolo que se integrará como anexo neste “Plan de 

adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022” e de acordo co Anexo VI do 

Protocolo de ADAPTACIÓN ao CONTEXTO COVID, curso 2021-2022. O dito protocolo 

determinará as medidas de prevención e protección fronte á Covid e determinará con 

claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou xestoras. Asignaranse 

postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de mellorar de realizar

unha mellor trazabilidade dos contactos. Este protocolo axustarase ao previsto no dito 

Anexo VI sobre actividades extraescolares e complementarias deste documento.

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

As reunións do Consello Escolar poderán ser presenciais no salón de actos do

centro.

As reunións xerais da ANPA poderán realizarse no salón de actos ou no pavillón 

colindante (segundo normativa de uso do mesmo), ou nos patios de acordo cos aforos

establecidos de forma xeral para a poboación. O uso de máscara dentro do recinto 

escolar é obrigatorio.

As reunión da ANPA co equipo directivo poderá realizarse na sala de mestres ou

no salón de actos.

De forma xeral, o recurso a reunións telemáticas sempre é unha opción a ter en 

conta.
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8.4. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

As titorías serán ás 18.00-19.00 todos os lúns, como é costume. Sempre con cita

previa do titor/a podendo ser telemáticas ou presenciais coas medidas de seguridade:

emprego de máscara, hixiene de mans ao acceder á aula, colocación de mesas como

separación  para  garantir  a distancia  de  seguridade  e  no  caso  de  ser  preciso  a

revisión  dunha  proba  escrita  se  mandará  por correo electrónico para  evitar a

manipulación de documentos.

Os docentes, de ser posible, realizarán unha reunión grupal antes de comezo de

curso utilizando o salón de actos ou outras instalacións exteriores, programadas pola

Xefatura de Estudos, onde informarán deste protocolo COVID e outras informacións

de interese para a marcha do curso.

Non se poderá acceder ao centro sen cita previa e sen o emprego de máscara,

previa hixiene das mans.

As canles de comunicación preferentes  coas familias serán: web do centro,

abalarMóvil, correo corporativo (e-mail), teléfono do centro...

8.5. Normas para a realización de eventos

Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se 

realizarán actividades e celebracións de centro que xunten a unha gran cantidade de 

xente en lugares pechados.

En canto á s actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre 

que as quendas respeten o aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación 

entre actos.

As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente 

no momento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas, e de 

transporte de viaxeiros. Aconséllanse que se realicen na propia localidade ou ao aire 

libre.

9.  Medidas de uso do comedor

9.1 Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado

O servizo de comedor comezará no mes de setembro.

Quedará  limitado  á  capacidade  suficiente  para  ter  ao  alumnado  correctamente

ubicado en grupos de convivencia estables (manteranse os grupos-aula).

 Coa finalidade de prestar o servizo ao maior número do alumnado haberá quendas:

o alumnado de infantil estará na primeira quenda que comezará ás 13.35 coa recollida

do alumnado de EI nas súas aulas polos monitores.  O alumnado de primaria contarán
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cunha ou dúas quendas segundo necesidades. A ANPA é a responsable do comedor.

Na medida do posible, o alumando sentarase no comedor agrupado por aulas e

formando grupos estables de convivencia, de xeito que se manteña a continuidade do

grupo de aula.  Estos  grupos  estarán  separados  por  unha  distancia  de  1,5m.  Se  o

alumnado pertence a disintas aulas a súa separación será de 1,5m contados dende o

centro da cadeira.

9.2 Persoal colaborador

O persoal colaborador respectará as ratios que correspondan ao número de 

alumnos presentes en cada unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en

cada unha das quendas e seguirá as normas xerais de seguridade e velará polo seu 

cumprimento.

9.3 Persoal de cociña

O centro conta con servizo de catering.

O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e 

electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús.
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10. Medidas específicas para o uso doutros espazos

10.1 Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...

As actividades nas que o alumnado poderá cambiar de aula será: Educación Física,

Psicomotricidade,  Relixión,  Informática,  Música,  visite a Biblioteca,  ou cando  vaia ás

aulas de apoio de AL ou PT, ou no caso de ir ó Departamento de Orientación.

10.2 Educación física

A  Educación  Física  realizarase no pavillón.  As  medidas  de  hixiene  e  limpeza

neste  espazo serán:  a  desinfección  de  mans  e  pés  á  entrada  e  saída  do  recinto.

Favorecerase a  ventilación do espacio. O alumnado accederá cun neceser con xel

hidroalcólico e toalla individual., alternaranse espazos no pavillón para que non use un

grupo un espazo que acaba de ser usado.

A actividade de  psicomotricidade  en  EI, desenvolverase na aula de

psicomotricidade ou no salón de actos.

As aulas serán ventiladas antes e despois de cada sesión.

O material utilizado  será  hixienizado  ou  posto  en  corentena  tras  o  uso

por un grupo.

10.3 Cambio de aula

Como norma xeral o alumnado non cambiará de clase.

Para o traslado do alumnado a outras clases, a clase previa rematará cinco minutos

antes de cara a organización ou traslado dun xeito ordenado e paulatino.

Establecerase horario para as aulas de Música, Relixión, Informática e Biblioteca.

10.4 Biblioteca

O equipo de biblioteca establecerá un protocolo de acceso á mesma do cal 

informará ao equipo directivo e elaborarase un horario semanal de empréstimo por 

aula.

O equipo de biblioteca a d e c u a r á  o  e s p a c i o  d a  m e s m a  ó  p r o t o c o l o  

c o v i d  e n  v i g o r .

Non poderá utilizarse a biblioteca nos recreos.

A biblioteca permanecerá aberta de 16:00 a 18:00 de martes a xoves, e 

contará cun mestre de garda e seguindo a normativa para o uso da mesma.

10.5  Aseos
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Haberá un aseo para todo o alumnado dun aula en EP, polo que debe vixiarse a non

saturación dos mesmos.

En EI poderán acceder grupos de convivenvia estable ós aseos.

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.

11. Medidas especiais para os recreos

11.1 Horarios e espazos

Os horarios e as quendas quedarán reflectivos no Anexo I deste documento.

Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias.

Cando as inclemencias metereolóxicas sexan adversas o alumnado quedará 

nas aulas.

O alumnado non pode quedar nos pasillos nin utilizar a biblioteca neste horario.

Debe garantirse a estanqueidade 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 outros grupos do mesmo curso, sobre todo ao 

aire libre. Pero sempre tentaremos que nas merendas garden unha distancia de 

seguridade.

11.2  Profesorado de vixilancia

Xefatura de Estudos organizará as quendas de garda dos recreos e será recollido no 

Anexo I.

12.  Medidas especificas para alumnado de educación infantil.

12.1  Metodoloxía e uso de baños

O alumnado de I nfantil empregará os servizos da planta baixa e os de P rimaria os

da planta primeira.

En casos excepcionales os alumnos/as de Primaria poderán empregar os servizos da

planta baixa cando estén no recreo, ou no comedor.

O alumnado de 3 anos utilizarán o aseo da súa aula.

Realizaranse labores de limpeza e de desinfección antes e despois da súa 

utilización.

Limitarase o seu aforo: O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade 

non superior ao 50% do seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do

mesmo.
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Os aseos contarán con cartelería para o correcto lavado de mans.

O público xeral que non teña condición de persoal do centro únicamente poderá 

usar o aseo máis próximo á entrada do centro (frente a conserxería).

12.2 Actividades e merenda

As merendas de infantil realizaranse no exterior sempre que a meteoroloxía o 

permita, ou na aula ben ventilada.

As merendas de primaria realizaranse no patio, cando as inclemencias 

meteorolóxicas non o permitan, realizaranse na aula. Nunca en espacios comúns 

como corredores. Terán que estar sentados nos seus asentos e mirando cara 

diante.

13. Medidas específicas para uso de laboratorios e talleres

13.1  Emprego do equipamento

Na aula de informática haberá un horario para a súa utilización. Desinfección despois 

da utilización dos ordenadores polos alumnos/as.

O alumnado de 5º e 6º utiliza os ordenadores portáliles ABALAR na  súa  au la .

 O  p ro feso rado  poderá  usa r  o  ordenador d e  a u l a  e, cando se comparta 

cos especialistas, procederan a súa posterior desinfección.

14. Medidas especificas para alumnado con NEE

14.1  Medidas

Recoméndase o uso de máscara; cando non se poda facer uso da mesma, 

poderá utilizarse pantallas/viseiras.

Asignarase un aseo para o alumnado que non teña control de esfínteres que 

será o servizo situado na entrada principal do centro. A coidadora realizará os 

cambios en dito aseo.

O Departamento de Orientación colaborará co equipo covid na identificación das 

necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.

14.2 Medidas e tarefas. Seguimento

O persoal docente e o coidador extremará as medidas de relación co alumnado, adaptándoas

cando se considere preciso e tendo en conta o cambio de circunstancias.
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15.  Previsións específicas para o profesorado

15.1  Medidas

As reunións que impliquen a todo o profesorado realizaranse no salón de actos.

As reunións dos distintos equipos realizaránse nas aulas ou no salón de actos.

As xuntas de avaliación realizaranse na Biblioteca.

A sala de mestres quedará supeditada ao aforo que exista en cada momento tendo 

en conta as distancias establecidas no protocolo. Nos recreos poderá utilizarse este 

espazo polas persoas que non estean realizando as gardas.

Nas salas haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira 

con pedal.

Para a utilización da máquina de café, os usuarios deberán realizar unha hixiene 

previa das mans con xel hidroalcólico.

15.2 Órganos colexiados

Reunión do claustro: Levarase a cabo no salón de actos.

 Consello escolar: Levarase a cabo no salón de actos.

Poderán empregarse medios telemáticos, videoconferencias a través da plataforma 

Webex.

16. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

16.1 Formación en educación en saúde

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

hixiene fronte a Covid-19.

Incluirase, nos primeiros días de curso, unha información diaria dos protocolos a seguir,

ata chegar  a  un  coñecemento  rutinario  dos  mesmos.  Durante  o  resto  do  curso,  tanto  a

hixiene como a prevención fronte ao SARS-CoV-2 establecerase con carácter transversal en

todos os niveis e cursos.

Cumprirase coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de Educación e de

Sanidade.

16.2 Difusión das medidas de prevención e protección.

Páxina web do centro.
Reunións do claustro e do consello escolar.
Exemplar na sala de mestres.
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16.3 Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais

Formación básica de todo o profesorado a través do CEFORE, para a utilización da 

aula virtual. A partir de terceiro curso é obrigatorio o coñecemento do uso da aula 

virtual polo alumnado.

O equipo TIC asesorará ao profesorado no uso e aproveitamento da aula virtual 

do centro e na creación de contidos para a mesma.

16.4   Difusión do plan

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que

estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas. Poderá ser consultado por

calquer membro da comunidade educativa.  Será obxecto de difusión na páxina web do

centro e por aquelas canles que o centro considere pertinentes.

Poden facer achegas ao mesmo calquera membro da comunidade.

O equipo covid informará sobre os protocolos de actuación  e as medidas de

prevención e hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos.

Información ás familias a través da páxina web do centro e solución de dúbidas a través

do correo do centro ceip.sanjurjo.carricarte@edu.xunta.gal

Utilización de infografías, carteis e sinalizacións que fomenten o cumprimento e

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa

actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.

Este documento é un documento aberto que pode variar ao longo do 

curso. As variacións recolleranse en sucesivas adendas.
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ANEXO I

Quendas de Recreo

Quenda especial 11:00-11:25 4º EI (patio de infantil) 

1º quenda 11:25-11:50 6º EI (patio de infantil)

1ºA, 1ºB, 2º e 3º EP (patio de primaria por zonas)

1ºA e 1ºB para ACCEDER AO PATIO: SALÓN DE ACTOS.

2º e 3º para ACCEDER AO PATIO: PORTA TRASEIRA (FINAL 
DO CORREDOR)

ZONAS DE
PATIO

PISTA
POLIDEPORTIVA

PISTA AZUL
CUBERTA

PATIO
MADEIRAS

LUNS 1ºA, 1ºB 2º 3º
MARTES 3º 1ºA, 1ºB 2º
MÉRCORES 2º 3º 1ºA, 1ºB
XOVES 1ºA, 1ºB 2º 3º
VENRES 3º 1ºA, 1ºB 2º

2º quenda 11:55-12:20 5º EI (patio de infantil)

4ºA, 4ºB, 5º e 6º (patio de primaria por zonas)

4ºA e 4ºB para ACCEDER AO PATIO: SALÓN DE ACTOS.

5º e 6º para ACCEDER AO PATIO: PORTA TRASEIRA (FINAL 

DO CORREDOR)

ZONAS DE
PATIO

PATIO
MADEIRAS

PISTA
POLIDEPORTIVA

PISTA AZUL
CUBERTA

LUNS 4ºA, 4ºB 5º 6º
MARTES 6º 4ºA, 4ºB 5º
MÉRCORES 5º 6º 4ºA, 4ºB
XOVES 4ºA, 4ºB 5º 6º
VENRES 6º 4ºA, 4ºB 5º


