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1. Datos do centro

Código  Denominación

15013591 CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA

Enderezo C.P.

PRAZA DE AMÉRICA S/N 15320

Localidade Concello Provincia

AS PONTES AS PONTES A CORUÑA

Teléfono Correo electrónico

881930070
881930071

ceip.santamaria.aspontes@edu.xunta.gal 

Páxina web

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes/ 
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Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

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

881930071 

Membro 1 Margarita Casal Puentes Cargo Directora ( Coordinadora 
Equipo COVID)

Suplente Cecilia Cerqueiras García Cargo Xefa de estudos (Coordi-
nadora Equipo COVID)

Tarefas asignada

.  Coordinar o Equipo COVID.                                                                            

.  Manter a comunicación cos diferentes órganos da Consellería de Educa-
ción e, de ser o caso, da Consellería de Sanidade ou Sergas.                         
.  Comunicación co persoal do centro e coas familias.                                      
.  Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade.

Membro 2 Mirian Alameda López Cargo Mestre educación infantil

Suplente Xalo Vázquez López Cargo Mestre educación infantil

Tarefas asignadas

• Rexistrar as ausencias do persoal e alumnado na aplicación informática
específica para a comunicación dos posibles casos detectados e para o
suministro de información, en colaboración coa coordinadora.

• Preparar as esquisas de autoavaliación clínica do COVID-19 para o per-
soal docente e non docente e para os alumnos.

• Informar aos membros da comunidade educativa sobre as medidas de
prevención da transmisión da infección.

• Poñer en marcha as fases de reactivación da actividade lectiva en caso
de ser necesario, en coordinación dos demais membros do equipo.

Membro 3 Eva María Teijeiro Lamela Cargo Mestre educación primaria

Suplente Lorena Fernández Duval Cargo Mestre educación primaria 
especialista inglés

Tarefas asignadas

•      Revisar e repoñer o material específico COVID.
•     Vixiar o cumprimento das medidas xerais de limpeza no centro preparan-

do os documentos de control.
•     Facer un seguimento pormenorizado do protocolo de limpeza e desinfec-

ción comprobando a realización das tarefas e as horas ás que se realiza-
ron.

•     Poñer en marcha as fases de reactivación da actividade lectiva en caso
de ser necesario, en coordinación dos demais membros do equipo.

3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde As Pontes Teléfono 981451251 
981334699

Contacto Fernando Paramio
Eduardo Fernández
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4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe)

A aula  que en cursos anteriores era adicada a Inglés, este curso será o espazo de illamento, pois a
mestra especialista impartirá a súa materia nas aulas ordinarias. 
Estará dotada de dispensador de xel hidroalcohólico, panos desbotables, líquido desinfectante, papelei-
ra con tapa e pedal, ventás para ventilación e termómetro.
Tamén contará con batas desbotables e máscaras FFP2 para o profesorado. 

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

4º educación infantil 8

5º educación infantil 9

6º educación infantil 19

1º educación primaria 21

2º educación primaria 10

3º educación primaria 19

4º educación primaria 15

5º educación primaria 13

6º educación primaria 24

6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  

Educación infantil 4

Educación primaria 6

Mestras/es especialistas 6+auxiliar 
conversa

Orientación 1

Persoal non docente 3

Total 21

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

Etapa Educación infantil Nivel 4º Grupo A

Aula 4º EI Nº de alumnado asignado 8 Nº de profesorado asignado 5

Etapa Educación infantil Nivel 5º Grupo A

Aula 5º EI Nº de alumnado asignado 8 Nº de profesorado asignado 5

Etapa Educación infantil Nivel 6º Grupo A

Aula 6º EI Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 5

Etapa Educación primaria Nivel 1º Grupo A
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Aula 1º EP Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación primaria Nivel 2º Grupo A

Aula 2º EP Nº de alumnado asignado 9 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación primaria Nivel 3º Grupo A

Aula 3º EP Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación primaria Nivel 4º Grupo A

Aula 4º EP Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación primaria Nivel 5º Grupo A

Aula 5º EP Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación primaria Nivel 6º Grupo A

Aula 6º EP Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 7

8. Medidas  específicas  para  grupos  estables  de  convivencia (con  inclusión  de  medidas  que  xa  figuren  no
protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)

Todo o profesorado que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta desinfección de
mans.
Retirarase o mobiliario non indispensable para obter o máximo distanciamento posible.
Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:
- Todo o alumnado de primaria deberá ter a máscara na aula e en todos espazos dos centro e en infan -
til  será altamente recomendable. Ademais traerán unha segunda máscara de recambio nun estoxo
aparte. 
- Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego
máis común).
- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, AL, PT, Relixión ou saír ao patio, deberán
respectar os percorridos deseñados.
- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, e cando sexan
imprescindibles e impliquen a interacción cos seus compañeiros, será preciso o emprego da
máscara.
- Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con xel
hidroalcohólico do rotulador que empregue e se é pizarra convencional terá cada un o seu propio xiz.

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

Vía telefónica. 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado.
Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos un
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específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa COVID-19.
As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar
no específico por COVID-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de
Absentismo Escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de
confirmación do caso.
As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de mes á
persoa que exerza a Xefatura de Estudos.
ANEXO I. Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible.

11. Comunicación  de  incidencias  (procedemento  de  comunicación  das  incidencias  ás  autoridades  sanitarias  e
educativas)

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible no persoal non docente, profesorado ou alumnado, non 
acudirán ao centro e chamarán por teléfono ao centro de saúde de referencia e ao centro educativo 
poñéndose en contacto cun membro do equipo COVID. Un membro deste equipo, a través da canle in-
formática específica para a comunicación dos posibles casos detectados, notificará o caso e subminis-
trará a información pertinente.
Se o caso é detectado dentro do propio colexio seguirase o seguinte procedemento:
- Aviso ao coordinador COVID-19.
- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador COVID-19 coas autoridades sanitarias
e a familia do afectado:
• Chamada telefónica á familia do afectado/a.
• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.
• Subida de datos á aplicación.

Id. Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)

ANEXO II. CROQUES DAS AULAS 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

Todos os grupos das etapas de infantil e primaria teñen asignada unha aula ordinaria.

14. Espazos  de  PT,  AL,  departamento  de  orientación  ou  aulas  especiais.  Modelo  cuestionario  de
avaliación  (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas
especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante
ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2020-2021) 

O alumnado atenderase de modo preferente dentro da súa aula ordinaria. Cando sexa preciso saír ás
aulas de PT, AL ou DO, farase de xeito individual ou agrupando alumnos da mesma clase.
Seguiranse as medidas de hixiene e desinfección contempladas nas aulas ordinarias: cada alumno de-
sinfectará o pupitre e a cadeira e ventilarase a clase polo menos 5 minutos ou máis, dependendo das
condicións meteorolóxicas e de se a aula estivo previamente ocupada.
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15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)

Sempre que se poida a través do teléfono ou videochamada. De precisar presencial, na aula de refe-
rencia, tomando as medidas hixiénicas e distancias adecuadas e o finalizar desinfectar os espazos e
materiais utilizados. 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)

As canles de información coas familias serán a través do teléfono, correo electrónico, páxina web, aula 
virtual e abalarMóvil. De maneira excepcional, presencial.
Coas persoas alleas ao centro: teléfono e correo electrónico.

17. Uso da máscara no centro

Será obrigatorio o seu uso tanto dentro como fóra do grupo de convivencia estable para todo o alumna-
do de primaria e altamente recomendable para infantil.
O profesorado empregará en todo momento a máscara e só poderá prescindir dela en momentos con-
cretos, cando impida a realización do seu traballo, como poden ser as sesións de AL. Nestes casos em-
pregarase pantalla se así o considera o especialista.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O plan estará accesible na páxina web do centro dándolle maior difusión a través de AbalarMóbil. 

Id. Medidas de limpeza

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír
datos de carácter persoal)

Ventilación das aulas quince minutos antes da entrada dos alumnos. Limpeza e desinfección diaria de
aulas e o seu mobiliario. A dos aseos farase polo menos tres veces ao día, así como a das zonas de
uso común e a das superficies de contacto máis frecuente como pomos das portas, pasamáns, mesas
de uso compartido, teléfonos ou perchas. 

Desinfección dos xogos do patio de educación intatil (tobogán, casiña, tren e mesas) antes e despois
dos recreos.

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)

- Limpadoras (mañá):
• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado.
• Limpeza/desinfección dos baños tres veces ao longo da xornada lectiva.
• Limpeza dos pasamáns, pomos das portas e interruptores.

- Limpador/as (tarde):
• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.
• Limpeza e desinfección dos despachos.
• Limpeza e desinfección da sala de mestres.
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21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo este 
labor, como son as luvas e a máscara. 
O material xeral e as proteccións son subministradas polo Concello das Pontes seguindo o seu protoco-
lo ante o virus. O centro aporta xeles hidroalcohólicos, panos desbotables e desinfectante para o uso 
do persoal e os alumnos. 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

Será colocado na porta e supervisado polo terceiro integrante do equipo COVID. Adxúntase ao presen-
te documento no ANEXO III. 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)

Adxúntase ao presente documento. ANEXO IV 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

En cada espazo están colocadas papeleiras con bolsas e con tapa e pedal nas que se recollerán os re-
siduos específicos a eliminar diariamente polo persoal de limpeza na fracción resto. 

Id. Material de protección

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

Na entrada traseira do edificio principal do centro contarase cun arco de medición da temperatura.
En cada unha das entradas ao centro disporase de alfombras desinfectantes.
A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de protec-
ción que dispón o centro. Elaborarase un rexistro diferenciado no que conste o material de protección 
COVID que existe no centro. 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

En principio recibirase unha dotación inicial por parte da Consellería de Educación. A partir de aí, un 
membro do equipo COVID en colaboración coa secretaria do centro determinará as necesidades e o 
sistema de compras do material de protección. 

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

Un membro do equipo COVID de cada pavillón en colaboración coa secretaria do centro organizarán e 
distribuirán o material. Así mesmo, levarán a súa contabilización e inventario e certificarán os consumos
e gastos producidos. 

Id. Xestión dos abrochos

28. Medidas  (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do
centro ou unha remisión ao plan de continxencia)

ANEXO VIII. PLAN DE CONTINXENCIA 
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29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo
desempeñado e non incluír nome)

Coordinadora e membro 2 do equipo COVID. 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento  de  solicitudes  (canle  de  petición  das  solicitudes  de  comunicación  coa  xefatura  territorial  e  de
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino
non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade
entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documen-
tación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao
correo do colexio: ceip.santamaria.aspontes@edu.xunta.gal
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial corres-
pondente, en espera da resolución da mesma.
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación Persoalcentros.

Id. Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas  (determinación  das  entradas  e  saídas,  organización  das  mesmas  con  horarios  de  ser  o  caso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo
—)

Os horarios deberán ser respectados estritamente polas familias e os mestres para evitar aglomera-
cións.
HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA
Educación infantil
Entrada:
6º EI: 9:00h
4º e 5º EI: 9:10 h
Saída: 13:50h

Educación primaria
Entrada:
1º, 3º e 6º EP: 9:00 - 9:10 h
2º, 4º e 5º EP: 8:50 – 9:00 h
Saída:
2º, 3º e 5º EP: 14:00
1º, 4º e 6º EP: 14:05
Os días 10 e 11 de setembro farase unha entrada escalonada. O día 10 comezarán os alumnos de 4º e
5º de educación infantil e 1º, 2º e 3º de primaria. O día 11 farano, 6º de infantil, 4º, 5º e sexto de prima -
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ria.

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as
circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

Os mestres entrarán pola porta principal do pavillón grande á que se accede por unha escalinata.
Tamén  o  farán  as  persoas  externas  ao  centro  no  caso  de  que  deban  achegarse  aos  servizos
administrativos do centro.
Os alumnos/as de educación infantil entrarán pola cancela do seu patio, dende aquí irán co seu mes-
tre ou mestra ata a porta do pavillón pequeno, excepto 4º de Educación Infantil que accederá pola porta
da súa propia aula.
Os alumnos/as de educación primaria accederán ao centro polas cancelas do patio traseiro e a porta
dianteira do edificio principal, establecendo a debida separación entre ambas, 2º e 3º pola pequena, 3º
e 4º pola grande; 5º e 6º pola porta principal, dirixíndose ás portas dos seus repectivos pavillóns. Unha
vez no interior dos edificios, seguirán as rutas indicadas mediante frechas no chan.  
As saídas realizaranse polas mesmas portas que as entradas.
O profesorado que imparta docencia á 1ª hora farase cargo do grupo que lle corresponda, sendo o que
teña clase á última hora o que se encargue da saída. 

33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 
prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)

- Será colocada cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns.

- 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.

- 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 e un semáforo que indique

se está baleiro ou ocupado. 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

Non procede. 

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

Non procede. 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

36. Madrugadores  ou  actividades  previas  ao  comezo  da  xornada (previsións  en  relación  co  programa  de
madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán
ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan)

O Plan Madrugadores seguirá a funcionar organizado polo ANPA. 
O espazo usado seguirá a ser o ximnasio.
O protocolo empregado foi enviado ao centro.
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37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para
a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor,  deberán ser
coordinadas co organizador do servizo)

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva non se levarán a cabo polas condi-
cións epidemiolóxicas do momento.

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

- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica
no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:
• Reunións por videoconferencia.
• Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. Neste caso, e dado que o Consello Es-
colar está formado por 12 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia
de seguridade e con ventilación suficiente. En principio, a biblioteca reúne estas condicións.

- As xuntanzas da ANPA, faranse atendendo ao seguinte:

• Reunións da directiva: faranse preferentemente por medios telemáticos. Ao ser un número reducido
de persoas, poderán facela de xeito presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando a
aula que teñen asignada só para situacións puntuais nas que sexa imprescindible.
• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático ou nun
local fóra do centro educativo onde podan garantir a distancia social.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

As titorías realizaranse sempre que se poida por teléfono.
As comunicacións coas familias serán a través da web do centro e por AbalarMóbil.

40. Normas para a realización de eventos

Cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos.
- Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e
celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente. Deste xeito, e salvo mellora
enorme da situación epidemiolóxica non se celebrará o Festival de Nadal ou actos masivos como o Sa-
magosteen.
- Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos
docentes a organización deles baixo estas premisas:
• Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en
quendas.
• Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre.
• Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do
evento.
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Id. Medidas para o alumnado transportado

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo 
de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte)

Non procede. 

Id. Medidas de uso do comedor

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o
uso de comedor,  determinación dos lugares  ocupados polos comensais,  priorización do alumnado sobre o resto do
persoal do centro)

Non procede. 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as
diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)

Non procede. 

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal)

Non procede. 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do
centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, sa -
lóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

O alumnado permanecerá sempre que sexa posible na súa aula ordinaria, aínda así, haberá momentos
onde terá que moverse a aulas como a de informática, ximnasio, biblilioteca, PT, AL ou DO nas que ex -
tremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido.
Será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.
O material que sexa compartido, debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a
clase.

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

Os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de materiais que teñan que
ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso. Realiza -
ranse as modificacións precisas na programación da materia. Empregarase sempre máscara.

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo)

A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase e sólo o fará para o estritamente indispensa-
ble.
O alumnado deberá permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso de ter que trasla-
darse a outra aula, o profesor da seguinte materia recollerá ao alumnado na clase ordinaria e a saída
será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.
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Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de
entrar. Ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará mesas e cadeiras.

48. Biblioteca  (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no
protocolo)

1. PREPARAR AS INSTALACIÓNS PARA A SÚA REAPERTURA.
- Asegurarémonos que toda a biblioteca está desinfectada (aula, mobiliario, equipos de traballo e co-
leccións) seguindo as recomendacións das autoridades sanitarias e administrativas competentes.
- Poderá ser usada ata o 50% do seu aforo. Excepcionalmente, o equipo directivo pode ampliar ou re-
ducir o aforo sempre que se cumpran as condicións de seguridade axeitadas e a distancia do alumna-
do.
- Para minimizar o contacto entre as persoas usuarias deberá modificarse, na medida do posible, a dis-
posición das mesas e organizarase a circulación de persoas, co obxectivo de garantir o mantemento da
distancia de seguridade.
- Os servizos e actividades colectivas coma os contacontos quedarán anulados.
- Disporase de xel hidroalcohólico na entrada da biblioteca para os usuarios, sendo obrigatoria a hixie-
ne de mans antes e despois do acceso á biblioteca.
- Cando este espazo sexa usado como aula, os usuarios desinfectarán a cadeira e a mesa emprega-
das.
- Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que ocuparon e ao finalizar o tem-
po dos recreos o persoal de limpeza fará unha desinfección xeral.
- Prestar especial coidado na desinfección de pomos, manivelas, pasamáns, mesas, teclados, ratos, 
cadeiras...
- Garantirase a ventilación da biblioteca entre cada sesión e despois dos recreos.
- As mesas e outros postos de traballo estarán sinalizados segundo poidan ser utilizados ou non, de 
xeito que se manteña a distancia de seguridade.
- Na mesa do bibliotecario sinalizaremos o chan cunha liña de espera que non debe ser traspasada ata 
que toque a quenda.
- Habilitarase un espazo para colocar os fondos devoltos, ata que poidan volver aos andeis. Poderanse 
usar caixas identificadas para o depósito dos materiais, sinalizando nelas os días que os materiais fo-
ron devoltos á biblioteca, para así saber a data na que poden volver a ser usados polos usuarios.
- Os libros e material prestado, unha vez devolto, permanecerán en caixas identificadas, situadas nou-
tro espazo diferenciado da biblioteca, illados como mínimo un día antes de volver ao andeis.
- Evitaranse o uso de xogos que impliquen ser compartidos.

2. DISPOÑIBILIDADE DE PERSOAL
- Establecerase o número de mestres que formarán parte do equipo da biblioteca.
- Organizaranse quendas de traballo do equipo.
- Organizarase o horario de uso da biblioteca por niveis, tendo en conta as recomendacións sanitarias
de separación interpersoal.

3. DEFINIR OS SERVIZOS
- Valorarase que servizos prestados con anterioridade ao estado de emerxencia se poden continuar 
ofrecendo sen risco para a saúde.
- Continuaranse ofrecendo os servizos virtuais a través do blog de biblioteca escolar Bibliolili.
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- Seguiranse recopilando recursos e coleccións dixitais que permitan a lectura dixital desde a casa.
- Na medida do posible, as novas adquisicións da biblioteca faranse a provedores locais, deste
xeito apoiaremos ás librerías locais para contribuír a reactivación económica da localidade.

4. COMUNICAR E PUBLICAR.
- A información na biblioteca a través de carteis e incluso folletos sobre medidas hixiénicas e sanitarias 
para o correcto uso dos servizos bibliotecarios, deberá ser clara e estará exposta na entrada da biblio-
teca.
- Para a comunicación externa utilizaremos: a páxina web do colexio, o blog da biblioteca e a aula
virtual.
ANEXO V

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro)

O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula.
• Para ir aos aseos, sempre se debe contar coa autorización do mestre ao cargo da clase. En

ningún caso poderá autorizarse máis dunha persoa cada vez.

• Se o aseo estivera ocupado por unha alumna ou alumno doutra aula, deberá esperar fóra do

mesmo. A ocupación dos aseos sinalaranse con cartelería.

• Se ao ir ao servizo, un alumno ou alumna vira que hai unha persoa fóra esperando, volverá a

súa aula e volverá pasados uns minutos.

• Antes e despois de usar o aseo, deberán lavarse as mans con auga e xabón.

Id. Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis
coas previsións propias para os grupos estables de convivencia)

- Realizaranse dúas quendas de recreo:
• De 10:55h a 11:25h
4º e 5º de educación infantil
1º, 2º e 3º de educación primaria
• De 11:30h a 12h
6º de educación infantil
4º, 5º e 6º de educación primaria
Para educación primaria crearanse tres zonas diferenciadas que garantan que cada nivel poda ter un
espazo de recreo no que se respecte a distancia social:
- zona esquerda da pista:1º e 4º de EP
- zona central da pista: 2º e 5º de EP
- zona dereita: 3º e 6º de EP
Os recreos de infantil serán no seu patio.
Os días de chuvia o alumnado permanecerá na súa aula ou poderá empregar a biblioteca e o ximnasio
previamente organizado por quendas. Aumentarase a ventilación da aula, e as xanelas permanecerán
abertas durante todo o recreo sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan.
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51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia,
existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

Para realizar as vixilancias e os grupos de convivencia estable, o profesorado soamente realizará gar-
das nos niveis onde imparte docencia, sempre que sexa posible.
Cando falte un profesor especialista, o titor quedarase coa súa clase respectando os horarios da coordi -
nadora de biblioteca, Equipo Directivo e especialistas que imparten Plástica Plurilingüe.

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

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na
mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula)

Para intentar minimizar os riscos de contaxio tomaranse as seguintes medidas:
Asemblea

Levarase a cabo cos nenos sentados no seu lugar nas mesas, no canto de facela no piso de cortiza

como era habitual. Incidirase nas normas de hixiene e na concienciación do alumnado frente a este vi -

rus, a través de actividades lúdicas. Nestas aulas o dispensador de xel non estará na parede ao alcan-

ce dos nenos porque podería supoñer un risco;as aulas terán dispensadores de man situados na mesa

dos mestres, que serán os responsables da súa distribución.

Colocación do alumnado / agrupamentos

Como norma xeral, e respectando os grupos estables de convivencia, colocaremos ao alumnado en pe-

quenos grupos, procurando na medida do posible que se manteña unha distancia mínima de 1 metro.

Tratarase de reducir a interacción global entre grupos.

Recunchos

- Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en recunchos.

- O material usarase en pequenos grupos, garantindo a súa desinfección posterior así como a dos es-

pazos utilizados. Os materiais non terán moitas pezas e deberán ser de fácil desinfección. Eliminaranse

os xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.

- 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.

Material
Cada alumno/a empregará o seu propio material que deberá ser supervisado polos mestres e gardado
de forma individual en caixas ou estoxos co seu nome.
Os libros permanecerán na casa salvo os que sexan utilizados nese momento que quedarán no colexio

para non sobrecargar ao alumnado.
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53. Actividades e merenda  (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda)

Actividades
Usarán materiais que se poidan limpar e desinfectar, axeitados ao grupo de idade. Non se poderán em-
pregar xoguetes traídos da casa nin sacar material da aula salvo a pelota, a corda e a goma que serán
desinfectados antes e despois do seu uso.
Os xoguetes do patio (tobogán, casiña, tren e mesas) deberán ser desinfectados antes e despois de
cada recreo.

Merenda

Realizarase dentro da aula procurando a maior distancia posible entre os alumnos e as alumnas.

En infantil irán en grupos de dous ao baño, lavarán as mans con auga e xabón e secaranas con papel.

Na súa mesa, colocarán a merenda enriba do mantel que traen da casa. A merenda será individual e

nunca compartida. Desinfectarán as mans antes de saír ao patio.

En 1º e 2º de primaria tomarán a merenda no patio exterior sempre que sexa posible.

Aniversarios

Os aniversarios poderán seguir celebrándose utilizando alimentos envasados que serán repartidos po-

los titores.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e
ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención)

- Aula de informática:
• Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo que permita que os equipos sexan desinfec-
tados despois do seu emprego entre grupos.
• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor con desinfectante e panos desbota-
bles.

- Ordenadores de aula:
O grupo de 5º EP ten ordenadores EDIXGAL. Cada alumno/a terá o seu propio ordenador. Estes serán
cargados no carro situado na aula. Cada alumno ocuparase da súa desinfección.
Os equipos informáticos de cada clase poderán ser usados polo alumnado baixo a supervisión e limpe-
za do profesorado, antes e despois do seu emprego.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

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

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais será necesario o uso de máscaras.
No caso de non poder facer uso da máscara, optarase por outras fórmulas que garantan a protección
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individual como pode ser o uso de pantallas.
Favorecerase a intervención co alumnado na propia aula. En caso de ter que acudir ás aulas de PT ou
AL, estableceranse grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e
aula.
- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entra -
das, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos
de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes
e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao
desenvolvemento da súa autonomía.

- O Departamento de Orientación colaborará co equipo COVID na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.

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

O desprazamento polo centro farase sempre acompañado dos mestres de apoio ou da coidadora, de
ser o caso. Tamén se encargarán da hixiene de mans na entrada á aula e no cambio de actividade e,
de ser o caso, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos
que sexa preciso.
Os aseos asignados para o alumnado que acuda á aula de PT son os que están enfronte da mesma.
Os correspondentes ao DO e AL son os da planta planta baixa.

Id. Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que se-
xan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de
vending ou cafeteiras)

Reunións:
• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a biblioteca do centro,
xa que ten as dimensións para manter unha distancia social axeitada.
•  As reunións dos diferentes equipos docentes, D.O., CCP, Normalización Lingüística, Coordinación
Plurilingüe, actividades complementarias…terán lugar na sala de mestres, no DO ou na biblioteca, de-
pendendo do número de integrantes.

Sala de mestres:
• Na sala haberá dispensador de xel, desinfectante de limpeza e panos desbotables, así como unha pa-
peleira con tapa e pedal.
• Antes de entrar, se é posible, lavar as mans e se non, botarse xel hidroalcohólico.
• O profesorado que non estea de garda de recreo poderá estar nese espazo. 
• Deberá limparse o espazo da mesa utilizado e a parte das cadeiras onde se apoian os brazos, se é o
caso.
• Prestarase especial atención á ventilación da sala.
• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores, encadernadora e plastificadora a lim-
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peza e desinfección dos mesmos.
•  O material que se vai compartir (grampadora, plastificadora,  perforadora, guillotina, cafeteira,...) ha-
berá que limpalo cando se remate e gardalo.
• No caso dos ordenadores limparase a superficie do teclado, do rato e da pantalla.

Dirección/Secretaría
• Antes de acceder haberá que facer hixiene de mans.
• As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa ou por indicación dos membros do Equipo
Directivo pola porta principal do pavillón grande.
• Cando o persoal do centro empregue algún elemento deste espazo (teléfono, fotocopiadora,...) deberá
limpalo despois do seu uso.

58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)

Reunións dos órganos colexiados:
1.  Claustro: levaranse a cabo na biblioteca do centro nas condicións expostas no punto anterior. No
caso de que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática por videoconferencia.
2. Consello Escolar: neste caso empregarase a sala de mestres, pois ao ser poucos membros
pódese gardar a distancia de seguridade. Igual que no caso do Claustro, de ser necesario, emprega-
ranse medios telemáticos.

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a
COVID-19,  no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)

- O profesorado que forme parte do equipo COVID participará nunha Xornada de Formación equipos
COVID-19  impartida  por  persoal  sanitario  no  mes  de  setembro.  Os  contidos  adquiridos  serán
transmitidos á comunidade educativa para a súa implementación.
- Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a formación dos alumnos na
prevención e hixiene fronte á COVID 19.
- Con respecto a este punto, cumprirase coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de
Educación e Sanidade.

60. Difusión das medidas de prevención e protección  (o Plan regulará a difusión da información das medidas de
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así
mesmo,  en  colaboración  co  centro  de  saúde  de  referencia,  incluirá  posibles  charlas  do  persoal  sanitario  sobre  a
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro).

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do colexio e nes-
te plan para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial as en-
viadas polas Consellerías de Educación e Sanidade.
Do  mesmo  xeito,  facilitarase  o  acceso  á  documentación  e  charlas  formativas  de  interese.
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61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado
que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a
comunicación  coas  persoas  asesoras  Abalar  ou  Edixgal  e  coa  UAC;  o  persoal  docente  designado  colaborará  cos
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)  

Todo o profesorado do centro tivo unha formación avanzada para o uso da aula virtual. Este curso o ca-
dro de persoal varía con respecto ao curso anterior. O profesorado que non teña coñecementos bási-
cos na aula virtual deberá formarse.
A coordinadora do equipo TIC xunto cos integrantes do equipo serán os responsable do traballo de
mantemento da aula virtual e a web do Centro que, a día de hoxe, xa está preparada para o comezo da
actividade lectiva cos cursos do 2020/2021 creados.
Todos os mestres titores e especialistas serán os encargados de subir as tarefas do seu curso á aula
virtual.

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións
existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)

- 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
das reunións coas familias e o horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para
poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos neste plan.
- Levará recollido tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado de 4º de infantil.

63. 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  e  poderá  ser  consultado  por  calquera  membro  da  comunidade
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas)

O presente plan será publicado na páxina web do colexio.
Avisarase á comunidade educativa da súa publicación a través de AbalarMóbil.
Enviarase o protocolo a través do correo electrónico a todo o persoal do centro, á presidenta da ANPA,
e á representante do Concello no Consello Escolar.

Este Plan, que segue as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo Directivo a pe-
sar de non ter formación en materia sanitaria nin de organización en aspectos relacionados coa preven-
ción de riscos laborais.
Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación epidemiolóxica e aberto as aportacións
de toda a comunidade educativa.
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ANEXOS
ANEXO I. Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible alumnos
                 Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible profesorado
ANEXO II. Croques das aulas
ANEXO III. Cadro de control de limpeza dos aseos
ANEXO IV. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)
ANEXO V. Protoco de uso da biblioteca escolar en situación do COVID 19
ANEXO VI. Compromiso pais/nais ou titores legais para a realización da enquisa diaria
ANEXO VII. Compromiso persoal para a realización da enquisa diaria
ANEXO VIII. Plan de Continxencia
ANEXO IX. Enquisa de autoavaliación clínica do COVID-19
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ANEXO I
REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA
COMPATIBLE CON COVID-19

Nivel e grupo Data

ALUMNO/A

Persoa que realiza
a  comunicación

Sintomatoloxía
descrita

Acudiu ao médico

Diagnóstico final

Medidas
Aconselladas
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ANEXO I
REXISTRO DE AUSENCIAS DE PROFESORADO POR
SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19

Data

MESTRE

Sintomatoloxía
descrita

Acudiu ao médico

Diagnóstico final

Medidas
aconselladas
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ANEXO II
CROQUES DAS AULAS
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ANEXO III: MODELO DE CONTROL ASEOS
 CORRESPONDENTE Á SEMANA DO_____ AO _____ DE____________ 20____ 

Revisado por: Día Hora Desinfección Xabón Papel Xel Sinatura

ANEXO IV
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CONTROL  DE  VENTILACIÓN
AULA:______________________
SEMANA:______de___________ao______de____________________

LUNS
HORA

PROFESORADO EN-
CARGADO

VENTILA-
CIÓN

SINATURA DO PROFESORA-
DO

1ª

2ª

3ª

Recreo

4ª

5ª

6ª

MARTES
HORA

PROFESORADO EN-
CARGADO

VENTILA-
CIÓN

SINATURA DO PROFESORA-
DO

1ª

2ª

3ª

Recreo

4ª

5ª

6ª

MÉRCO-
RES

HORA

PROFESORADO EN-
CARGADO

VENTILA-
CIÓN

SINATURA DO PROFESORA-
DO

1ª

2ª

3ª

Recreo

4ª

5ª

6ª
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XOVES
HORA

PROFESORADO EN-
CARGADO

VENTILA-
CIÓN

SINATURA DO PROFESORA-
DO

1ª

2ª

3ª

Recreo

4ª

5ª

6ª

VENRES
HORA

PROFESORADO EN-
CARGADO

VENTILA-
CIÓN

SINATURA DO PROFESORA-
DO

1ª

2ª

3ª

Recreo

4ª

5ª

6ª
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ANEXO V

PROTOCOLO DE USO  
DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

EN SITUACIÓN DA COVID 19
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ANEXO VI

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE D./Dª __________________________________, con DNI

número _________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a _____________________________,

matriculado no curso _________, do centro educativo ________________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do

COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario

nos seguintes supostos: - se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en con-

tacto co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo. - se

algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non poderán acudir

ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia

comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 

ASDO. ______________________________________________________ 
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ANEXO VII

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

GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 

D./Dna..................................................................................................con  DNI  ...................................,  na

miña condición de persoal  do CEIP Plurilingüe Santa María comprométome á realización da autoenqui-

sa diaria  en relación ao Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid 19 nos centros de ensino non

universitario de Galicia para o presente curso requirido pola Consellería aos centros educativos, asumin-

do a responsabilidade a nivel individual como parte da Comunidade Educativa do CEIP Plurilingüe Santa

María contribuíndo ao cumprimento estrito das medidas de protección implantadas (Plan de Adaptación

do CEIP Plurilingüe Santa María difundido na súa web de Centro), encamiñadas a controlar e a reducir a

transmisión da COVID-19. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada co compromiso

persoal en relación ao anexo VIII autoenquisa) non acudirei ao centro educativo e chamarei á persoa de

referencia do Equipo COVID do centro. Como criterio xeral, mantereime en illamento preventivo domici-

liario, poñéndome en contacto co  meu 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 diagnósti -

co ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran. 

Asinado en As Pontes, ...... de .................. de 20...... 
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ANEXO VIII:

“PLAN DE CONTINXENCIA 

DO CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA”

Tal como se establece no apartado 10.5 referido a organización e docu-

mentos do centro establecido no protocolo de adaptación ao contexto da

COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso

2020-21, o noso centro presenta o Plan de Continxencia.

O Plan de Continxencia do CEIPP Santa María ten por finalidade estable-

cer  os  procesos para o  reinicio  da actividade académica presencial  no

caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como

consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade

presencial nun aula, etapa educativa ou centro.

VERSIÓN 9-11-2020
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ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profe-

sionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aque-

les que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en perío-

do de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa

con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.

2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita

que comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro

educativo seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espa-

zo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica ao

alumnado. O mestre ou mestra que quede ao seu coidado disporá dunha

bata desbotable e una máscara FFP2.

3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de refe-

rencia, 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 traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de tra-

ballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de

saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional

sanitario.

4. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus

nun centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do

centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 contac-

tará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a pro-
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pia  Xefatura  Territorial  de Sanidade quen investigará os contactos que

existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á

Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilan-

cia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a con-

sideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en

corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de

sanidade.

5. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solici-

tar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a ne-

cesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para

ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de aten-

ción primaria.

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as re-

comendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun

centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo (aula ou

grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en

función do número de contactos identificados en cada abrocho.

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación

determinará en cada caso o número de persoal e alumnado afectado e

a duración das medidas de corentena o que se comunicará ao equipo

COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen

prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria.
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8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá or-

denar o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro

educativo na súa totalidade de conformidade con seguintes supostos:

• A aparición  dun único caso  confirmado nunha aula poderá supoñer a

entrada en corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e

do profesorado asignado a ese grupo.

• Cando exista unha detección de  3 casos positivos confirmados nos

últimos 7 días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo

completo  onde xurdira o abrocho  ou,  de ser o caso,  da totalidade do

centro educativo.

9. A aparición dun  contaxio sospeitoso con posterior confirmación  é

un suposto de declaración obrigatoria que implicará por parte da autori-

dade sanitaria a obriga de entrada en corentena de polo menos 10 días

a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo.

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación

das normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distan-

cia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria

poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de

consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.
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ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON

PRESENCIAL

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario

(titor/a e especialistas)  do alumnado preferentemente  a través da aula

virtual de cada grupo, excepto 5.º de EP que será a través da plataforma

Edixgal.

12. Cada titor identificará ao alumnado que teña dificultades de cone-

xión  ou falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas

oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada

por medios telemáticos.

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presen-

cial a Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos

períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo

de suspensión.

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro

educativo ten previstas as seguintes medidas:

a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto

para coñecer a evolución do estado de saúde como para continuar co en-

sino a distancia.

b) Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continui-

dade no proceso de ensino-aprendizaxe.

c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro.

d) Revisar o protocolo para facer as modificacións que se estimen opor-

tunas.

e)  Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das

fases.

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
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15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou

centro realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da

actividade lectiva. As fases establecidas para a reactivación son orientado-

ras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración como a por-

centaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar correspón-

delle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sani-

dade.

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado

polas consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as se-

guintes fases de reincorporación:

Fase 1 (Adecuación dos espazos)

Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha

semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equi-

po COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en cola-

boración coas autoridades sanitarias e educativas.

Obxectivos:

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.

- Desinfección de todos os espazos

- Revisión do plan de adaptación buscando posibles erros na redacción ou

na execución.

Fase 2 (Formación de pequenos grupos)

Duración: 1 semana

Páxina 36de 38



A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30% en

grupos de máis de 20 alumnos e do 50% en grupos de menos de 20 alum-

nos.

Obxectivos:

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físi-

co, utilización de máscara e de hixiene de mans.

- Combinar o ensino presencial e a distancia.

- Revisión das actividades realizadas no período de ensino telemático.

- Avaliación desa etapa.

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)

Duración: 1 semana

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60 % en

grupos de máis de 20 alumnos e do 100% en grupos de menos de 20

alumnos.

Obxectivos:

- Comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo.

- Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en práctica

os contidos expostos na aula virtual.

Fase 4 (Fase de reactivación)

Duración: 1 semana

Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado.
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Obxectivos:

- Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases.

- Comprobar o grao de adquisición do traballado.

- Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período.

- Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego

da aula virtual.
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1º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:00-9:50 ASAMBLEA / 
LINGUA (Aula 

virtual)

ASAMBLEA / 
LENGUA (Aula 

virtual)

ASAMBLEA / 
LINGUA (Aula 

virtual)

ASAMBLEA / 
LENGUA (Aula 

virtual)

ASAMBLEA / 
LINGUA (Aula 

virtual)

9:50-10:40 INGLÉS LENGUA LINGUA LENGUA MATEMÁTICAS
Aula virtual

10:40-11:30 E. FÍSICA
Tarefas

MATEMÁTICAS PLÁSTICA E. FÍSICA
Tarefas

INFORMÁTICA

11:30-12:00 RECREO

12:00-12:20 HORA DE LER

12:20-13:10 MATEMÁTICAS
(Aula virtual)

CCNN
VIDEOCHAMADA

MATEMÁTICAS
VIDEOCHAMADA

INGLÉS CCSS
Aula virtual

13:10-14:00 RELIXIÓN/VALORES CCSS
Aula virtual

MÚSICA MATEMÁTICAS
Aula virtual

CCNN
Aula virtual

17:00-18:00 Titoría familias



2º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:00-9:50 MATEMÁTICAS
Clase telemática

MATEMÁTICAS
Tarefas

MATEMÁTICAS
Clase telemática

MATEMÁTICAS
Tarefas

MATEMÁTICAS
Clase telemática

9:50-10:40 LENGUA
Clase telemática

E. FÍSICA
Tarefas

GALEGO
Tarefas

LENGUA
Clase telemática

LENGUA
Tarefas

10:40-11:30 RELIXIÓN/VALORES
Clase telemática

LENGUA
Clase telemática

RELIXIÓN/VALORES
Tareas

PLÁSTICA
Tarefas

E. FÍSICA
Tarefas

11:30-12:00 RECREO

12:00-12:20 HORA DE LER

12:20-13:10 GALEGO
Tarefas

INGLÉS
Clase telemática

CCNN
Clase telemática

MÚSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCSS
Clase telemática

13:10-14:00 CCNN
Tarefas

GALEGO
Clase telemática

CCSS
Clase telemática

INFORMÁTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
Tarefas

17:00-18:00 Titoría familias



3º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:00-9:50 INGLÉS 
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INFORMÁTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

PLÁSTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

9:50-10:40 E. FÍSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

10:40-11:30 LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

RELIXIÓN/VALORES
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MÚSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

11:30-12:00 RECREO

12:00-12:20 HORA DE LER

12:20-13:10 CCNN
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

13:10-14:00 GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

E. FÍSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCNN
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

17:00-18:00 Titoría familias



4º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:00-9:50 LENGUA 
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

9:50-10:40 MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INFORMÁTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

10:40-11:30 CCNN
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

E. FÍSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

11:30-12:00 RECREO

12:00-12:20 HORA DE LER

12:20-13:10 GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MÚSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

PLÁSTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

13:10-14:00 CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

RELIXIÓN/VALORES
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCNN
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

E. FÍSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

17:00-18:00 Titoría familias



5º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:00-9:50 MATEMÁTICAS 
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

9:50-10:40 LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCNN
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

10:40-11:30 GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INFORMÁTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

11:30-12:00 RECREO

12:00-12:20 HORA DE LER

12:20-13:10 CC.NN
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

RELIXIÓN/VALORES
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

E. FÍSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

13:10-14:00 E. FÍSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MÚSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

PLÁSTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

17:00-18:00 Titoría familias



6º PRIMARIA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:00-9:50 LENGUA 
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

9:50-10:40 MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

LENGUA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

RELIXIÓN/
VALORES

30 min. Clase telemática
20 min. Tarefas

INFORMÁTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

PLÁSTICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

10:40-11:30 INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MÚSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

MATEMÁTICAS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

INGLÉS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

11:30-12:00 RECREO

12:00-12:20 HORA DE LER

12:20-13:10 GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

E. FÍSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCNN
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

E. FÍSICA
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

13:10-14:00 CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCNN
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

GALEGO
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

CCSS
30 min. Clase telemática

20 min. Tarefas

17:00-18:00 Titoría familias



4º Ed. Infantil LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10:00-11:00 Tarefa (aula virtual) Tarefa (aula virtual) Tarefa (aula virtual) Titoría familias

11:00-12:20 RECREO

12:20-13:10 Videochamada Inglés Videochamada Tarefa (aula virtual)

13:10-14:00 Relixión/valores PELO Música

17:00-18:00 Titoría familias



5º Ed. Infantil LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

10:00-11:00 Videochamada Tarefa (aula 
virtual)

Titoría familias Tarefa (aula virtual) Tarefa (aula virtual)

11:00-12:20 RECREO

12:20-13:10 INGLÉS Tarefa (aula 
virtual)

Tarefa (aula virtual) Tarefa (aula virtual) Videochamada

13:10-14:00 PELO Relixión/valores Música

17:00-18:00 Titoría familias



6º Ed. Infantil LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

9:00-9:50 INGLÉS

10:00-11:00 Tarefa (aula virtual) Videochamada Tarefa (aula virtual) Tarefa (aula virtual)

11:00-12:20 RECREO

12:20-13:10 Titoría familias PELO Tarefa (aula virtual) Videochamada

13:10-14:00 Música Relixión/Valores PELO

17:00-18:00 Titoría familias
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