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Versión 2 (Novembro.2020) 

 

 
ANEXO V: “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

NO CURSO 2020-2021” 
 

 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15023341 CEIP SANTA MARÍA DO CASTRO 

 

Enderezo C.P. 

R/VALIÑO Nº 55 – CESAR 15939 

Localidade Concello Provincia 

CABO DE CRUZ BOIRO A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881867032 ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariacastro/ 
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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) 

881867032 

667536197 

Membro 1 Lucía Abad Sánchez Cargo Directora 

Suplente Mª Reyes Fernández Neira Cargo Secretaria 

Tarefas asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo covid. 
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de refe-

rencia. 
• Coordinación do equipo covid. 
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 
• Difundir a información á Comunidade Educativa. 
• Comunicación de casos. 

Membro 2 Ana María Places Viturro Cargo Xefa de Estudos 

Suplente Javier Vidal Coira Cargo Mestre Música 

Tarefas asignadas 

• Elevar as propostas do equipo de educación infantil. 

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil. 

• Calquera outra que lle sexa asignada pola coordinadora. 

Membro 3 Fco. Javier Míguez Mato Cargo Mestre PT 

Suplente Urko Unzueta Fernández Cargo Mestre EF 

Tarefas asignadas 

• Elevar as propostas do equipo docente de primaria. 

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria. 

• Calquera outra que lle sexa asignada pola coordinadora. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE BOIRO Teléfono 981 842 777 

Contacto Dra. Julia Rey Batalla (Ext. 573092) – Xefa de Servizo 

Dra. Elena Graña Vázquez (Ext. 573091) – Coordinadora de Servizo 

 

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 

ESPAZO DE ILLAMENTO: 
-Despacho médico (Ver Anexo II –      ). 

MATERIAL: 
Mesa con dispensador de hidroxel, máscaras, panos desbotables e luvas. 
Papeleira con tapa e pedal. 

 

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 15 

5º EDUCACIÓN INFANTIL 15 

6º EDUCACIÓN INFANTIL 13 
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1º EDUCACIÓN PRIMARIA 9 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 16 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 18 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 23 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 17 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 20 

 

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

EDUCACIÓN INFANTIL 4 

EDUCACIÓN PRIMARIA 6 

MESTRES ESPECIALISTAS 5 

ORIENTADORA 1 

PERSOAL NON DOCENTE (Coidadora) 1 

PERSOAL LABORAL (Conserxe e Limpeza) 2 

TOTAL 19 

 

 

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

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula EI-C Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 6 

 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula EI-A Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 8 

 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula EI-B Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 9 

 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula 2-E Nº de alumnado asignado 9 Nº de profesorado asignado 8 

 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula 2-D Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 9 

 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula 2-B Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 9 
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Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula 2-C Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 9 

 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula 2-F Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 9 

 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula 2-G Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 9 

 

(Ver Anexo II – Planos das plantas dos edificios) 

 

 

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) 

O uso de máscara será obrigatorio en todo o Centro para o alumnado de Primaria (a partir dos 6 

anos) e recomendable para o alumnado de Infantil (de 3 a 6 anos). Buscaranse momentos nas 

titorías para que o alumnado poida sacar a máscara de forma segura. 

 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

- Será obrigatorio desinfectar as mans ó entrar e saír da aula. 

- O alumnado accederá con máscara á aula e unicamente poderá quitala cando o profesorado o 

estime oportuno nas situacións especiais creadas para este momento, nas que se terá asegurada 

a distancia de seguridade. En Infantil alternaranse momentos de uso de máscara (recreos, zonas 

comúns, xogo nos recunchos...) e momentos sen máscara (nas mesas). 

- Terán unha bolsa ou caixa con nome para gardar a máscara cando non sexa necesario o seu 

emprego (por exemplo durante as merendas). 

- Estableceuse unha distribución de espazos segundo os modelos propostos no anexo III en fun-

ción do número de alumnos/as. Crearanse así grupos de traballo estables que deberán manterse 

durante polo menos 1 mes. 

- Cada alumno/a terá o seu propio material de traballo (a determinar por cada titoría). 

- Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada 

un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. 

- Ó trasladarse de aula para ir ás clases dos especialistas ou saír ó patio, deberán respectar o 

percorrido deseñado e na orde de entrada/saída asignada. Os especialistas deberán recoller e 

entregar ó alumnado na súa aula de referencia. 

- Existirán zonas ben diferenciadas para que os discentes poidan gardar o seu material. Cando 

este sexa gardado de xeito grupal, o alumno/a encargado/a de material procederá á desinfección 

de mans antes de levalo a cabo. 

- Se é preciso que un alumno/a empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con xel 

hidroalcohólico ou limpasuperficies do rotulador que empregue. 

- Cando toque o timbre en cada cambio de clase abriranse as ventás durante 5 minutos para ven-

tilar as aulas, e farase o rexistro correspondente (Anexo VI) 

- Cando o alumnado se desprace a un aula de uso común deberá desinfectar o seu posto de tra-

ballo unha vez rematada a sesión. Para iso o profesorado encargado desa aula repartirá entre o 

alumnado panos desbotables con limpasuperficies. Unha vez finalizado o proceso de desinfec-

ción estes panos desbotaranse na papeleira con tapa. 
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Estas recomendacións permiten non variar en exceso a metodoloxía de traballo habitual no 

centro ao mesmo tempo que conseguen ter un pouco máis de seguridade na convivencia. 

 

Algunhas das restricións limitan á liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero 

a situación require dun pequeno esforzo. 

 

Todo o profesorado deberá empregar máscara e facer unha correcta desinfección de mans ás 

entradas e saídas das aulas. Poderase sacar a máscara cando a situación educativa así o requira e 

sempre gardando unha distancia mínima de 1´5 m. co alumnado. 

 

 

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) 

PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE: 

Por teléfono: 881867032 / 667536197 

Por e-mail: ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal 

 

ALUMNADO: 

Por teléfono: 881867032 

Por e-mail: ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal 

 

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 

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 a 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. 

(Ver anexo IV Modelos de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible de profesorado 

e alumnado.) 

 

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

educativas) 

- Aviso da persoa afectada á coordinadora COVID-19. 

- A partir de aquí, establecerase a comunicación da coordinadora COVID-19 coas autoridades 

sanitarias e a familia do alumnado afectado: 

1. Chamada telefónica á familia do alumnado afectado. 

2. Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia (realízaa a familia) 

3. Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

4. Subida de datos á aplicación. 

 

 

mailto:ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal
mailto:ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal
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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) 

Mostramos varias opcións de colocación dos pupitres, poden verse nos distintos planos que 

figuran nos anexos. 

(Ver anexo III planos de distribución interna 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) 

AULA DE INFORMÁTICA: 

Reubicaranse os postos para crear 18 postos independentes na sala de informática mantendo a 

distancia de seguridade. Os grupos con máis alumnado realizarán desdobres para acudir a esa 

sala. 

 

AULA DE MÚSICA: 

Ubicaranse as cadeiras en forma de U ó redor da clase mantendo 18 postos escolares. Os grupos 

de máis alumnado farán desdobres para acudir a esa aula. 

 

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) 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos 

as seguintes medidas: 

 

-Emprego de máscara como norma xeral. 

-Nas portas destas Aulas estará exposto o horario, evitando o acceso ás mesmas por persoas 

alleas. 

-A aula de AL dotarase cun biombo. Cando polas circunstancias concretas do seu traballo a 

mestra precise sacar a máscara poderá facelo de maneira puntual. Dotarase a esta mestra cunha 

máscara transparente. 

-Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase a ventilación pertinente 

e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

 

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá anexo ao plan. 

 

 

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 

- Virtual (opción preferente): Chamadas telefónicas ou videoconferencias a través da platafor-

ma que oferte a consellería no curso 20/21. 

- Presencial: para aqueles casos nas que a opción virtual non sexa posible. Nesta modalidade, a 

reunión levarase a cabo na aula da titoría ou do especialista correspondente, previa cita e garan-

tindo a distancia social. 



 

 

 

 

Páxina 8 de 34  

Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. Cando 

nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con 

anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. 

En ambos casos, será obrigatoria a cita previa. 

 

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

- O plan de comunicación do Centro xa establece claramente as canles de información e 

comunicación coa comunidade educativa. Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo 

que a web do colexio pasará a ser o portal onde se colgue toda a información de relevancia a 

nivel xeral. 

- Como sistema de mensaxería empregaremos Tokapp School e Abalarmóbil. É moi importante 

que todas as familias descarguen as aplicacións para reducir as comunicacións alleas a esta can-

le, e que revisen estas aplicacións con frecuencia para evitar problemas técnicos. 

- Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o 

correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 

- A información cos provedores xa se realiza habitualmente por e-mail ou teléfono, polo que 

seguiremos a empregar estas vías. 

 

17. Uso da máscara no centro 

Entendemos que, independentemente das recomendacións e obrigación do uso da máscara a 

nivel xeral, un centro educativo debe promulgar hábitos que contribúan á concienciación 

sobre os beneficios do emprego da máscara. Pretendemos que exista unha normativa común, 

sinxela e fácil de lembrar para o alumnado de calquera idade, que lle permita interiorizar unhas 

normas que lle sexan de utilidade tanto no colexio como no resto de ámbitos da súa vida. Por 

tanto, 

- O uso da máscara será obrigatorio para o alumnado de primaria (6-12 anos) e recomen-

dable para o alumnado de infantil (3-6 anos). 

- O profesorado, e atendendo ao carácter exemplificante, empregará en todo momento a 

máscara, agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu traballo, 

como poida ser para aclarar unha pronunciación. Cando isto se produza, será obrigatorio manter 

a distancia de seguridade. Se estas actividades se prolongan no tempo (gran parte dunha sesión, 

como por exemplo nas clases de AL) utilizaranse pantallas protectoras. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

- O plan difundirase a través da web do centro.. 

- Enviarase ás familias o link mediante o sistema habitual de mensaxería do colexio: Tokapp 

School. 

- Trasladarase á ANPA o enlace para que o difunda a través das súas canles habituais. 

- Deixamos a porta aberta a modificacións, xa que as achegas que recibamos por parte da co-

munidade educativa poder dar lugar a melloras no documento. 
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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) 

• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 

• Limpeza e desinfección dos despachos 

• Limpeza e desinfección dos baños (2 veces ó día) 

• Limpeza e desinfección dos pasamáns (2 veces ó día) 

 

Solicitamos un reforzo de 3 horas e media no servizo de limpeza. Dende o Concello comunicá-

ronos que só poden asumir un reforzo de 2 horas e media, polo que cambiamos a organización 

que tiñamos prevista, eliminando 1 das limpezas da mañá. 

A persoa que temos a tempo completo encargarase do horario da mañá (baños e pasamáns) e no 

horario da tarde fará a limpeza de todo o pavillón de primaria agás a biblioteca. 

A persoa que veña a reforzar o servizo encargarase da limpeza do pavillón de infantil, dos pa-

tios e da biblioteca. 

 

 

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) 

O horario do persoal de limpeza será o mesmo todas as semanas. A persoa que temos encargada da 
limpeza de forma habitual fará o horario de mañá, xa que reside no centro e isto permítenos economi-
zar tempo. 
10:30 – 12:30 - Limpadora habitual. 
15:00 – 20:00 – Limpadora habitual. 
15:00 – 17:30 – Limpadora do servizo de reforzo. 

 

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

- O persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 

este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección 

ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 

- Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependen-

cia que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o 

seu novo uso. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

- En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas 

ás que se realizaron os labores. 

(Ver Anexo V: rexistro de limpeza de aseos.) 

 

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

Seguiremos as recomendacións establecidas na lexislación vixente: 

- Fornecer tanto aire exterior como sexa razoablemente posible. 

- A ventilación natural é a opción recomendada. 

- As portas da clase deberán permanecer abertas, así como as ventás e portas dos corredores 

para facilitar a renovación constante de aire nas aulas. En caso de que o ruído dificulte o desen-
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volvemento normal das clases abriranse as ventilacións situadas nas paredes das aulas que dan 

ós corredores. 

- Ventilarase cando menos 15 minutos ao inicio e remate da xornada, 5 minutos entre clase e 

clase, e durante a totalidade dos recreos. 

- No caso de temperaturas extremas invernais é mellor realizar maior número de ventilacións de 

menor tempo en lugar de ter as ventás parcialmente abertas. (É máis eficiente abrir todas as 

ventás durante 2-5 minutos cada 15/20 minutos que permanecer con elas parcialmente abertas 

de forma permanente). 

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

- Este labor será responsabilidade do profesorado, que en cada cambio de clase deberá facer a 

ventilación e apuntala no modelo de rexistro. 

- O finalizar o día ventilarase a totalidade do Centro. Esta labor corresponderalles ó Conserxe e 

á persoa da limpeza. 

(Ver Anexo VI: de rexistro de ventilación.) 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pe-

dal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, más-

caras). 

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico, orgá-

nico e lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será realizado polo persoal de limpeza. 

- A xestión do lixo do resto das papeleiras (papel, plástico, orgánico e lixo xeral) será responsa-

bilidade do alumnado e profesorado de cada titoría. A xestión do lixo das zonas comúns (biblio-

teca, cociña...) correspóndelle ó profesorado. 
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Id. Material de protección 

 

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

- A Xefa de Estudos do centro será a responsable de inventariar todo o material de protección 

que dispón o centro. 

- Á hora de presentar as contas ante o Consello Escolar crearase un apartado específico onde 

figurarán estes gastos por separado. 

(Ver Anexo VII: Inventario Material COVID-19) 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, e outra do Concello, o centro 

garantirá a existencia de máscaras suficientes para as posibles continxencias que poidan xurdir. 

Haberá unha dotación delas na sala de reprografía, onde está colocada a botica de primeiras 

axudas. Tamén se colocarán neste espazo as caixas de luvas e as pantallas de protección. 

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

vidual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá fa-

cerse uso das existentes no centro en caso necesario. 

- En canto ao xel hidroalcohólico, dende o centro pedirase presuposto a varias empresas antes 

da súa compra, preferentemente no comercio local. Será necesario contar sempre cun remanen-

te que nos permita esperar prazos de entrega. O xel distribuirase polo Centro en dispensadores. 

As garrafas de 5L estarán na sala de material controladas polo conserxe, a quen lle teremos que 

pedir o xel cando se termine o do dispensador. O profesorado controlará ó final do día os dis-

pensadores, evitando que queden baleiros ó longo da xornada lectiva. 

- O conserxe comunicará á dirección do Centro a necesidade de compra de material co tempo 

suficiente para que non teñamos falta do mesmo antes do novo subministro. 

 

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

- Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro 

de material, que será entregado pola directora e os receptores deberán asinar nunha folla de 

rexistro a recepción do mesmo. 

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

un difusor para a limpeza e desinfección de superficies e unha caixa de panos desbotables. 

- O profesorado será o encargado de facer as reposicións do xel, do desinfectante de superficies 

e dos panos desbotables das aulas. 

- O conserxe será o encargado de subministrar ó profesorado o material que precise, levando un 

control do mesmo, así como de comunicar á dirección do Centro a necesidade de reposición. 

-O persoal de limpeza e o conserxe serán os encargados de facer as reposición dos material dos 

aseos (xabón e papel). 

(Ver Anexo VIII: Rexistro de entrega de material de Protección Individual e Anexo IX: Rexistro 

de Control de material de limpeza e desinfección) 
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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) 

(Ver Plan de Continxencia – Anexo X) 

 

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) 

A responsable das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa será a co-

ordinadora do Equipo COVID. 

En caso de non poder realizar esta comunicación por algún imprevisto esta realizarase puntual-

mente por algún dos outros membros do Equipo. 

En caso de baixa da persoa coordinadora a comunicación será realizada pola súa suplente. 
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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 documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de 

xeito presencial ou enviándoa ao correo do colexio : ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal 

- A dirección do centro emitirá un informe no que se indiquen as tarefas e condicionantes espe-

cíficos do posto de traballo. 

- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía por correo electrónico á 

xefatura territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 

-Tal e como establece a lexislación vixente, mentres se tramita o informe da Inspección Médica 

o profesorado terá a obriga de acudir presencialmente ó centro. 

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros. 

 

 

mailto:ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal
mailto:ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal
mailto:ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal
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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—) 

O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións nas 

entradas e saídas, e controlar que se cumpran as medidas hixiénicas propostas. 

Non contemplamos organizar a entrada en distintos horarios xa que o alumnado dos distintos 

niveis ven xunto nos mesmos autobuses. 

O éxito deste plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios e respecto da sinali-

zación espacial establecidos, tanto por parte das familias como polo alumnado e profesorado. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

ENTRADA:Á chegada dos autobuses o alumnado irase incorporando ás filas correspondentes 

situadas no patio cuberto do pavillón de infantil, ficando nas sinalizacións individuais (estrelas) 

que lles permitan manter a distancia de seguridade. Aquel alumnado que non utilice transporte 

chegará ó colexio sen moita antelación, axustándose todo o posible á hora de entrada. Haberá 3 

mestres de garda (1 botando o xel desinfectante, 1 tomando a temperatura e 1 controlando o 

acceso ás aulas). Comezarase a entrada uns minutos antes de que toque o timbre, a medida que 

vai chegando o alumnado. 

 

SAÍDA: O alumnado de Infantil sairá 10 minutos antes da hora de finalización das clases 

(14:25h.), e colocarase nas filas do autobús da súa cor. O alumnado non transportado será reco-

llido polos seus familiares na porta do pavillón de infantil e xa poderán abandonar o recinto sen 

esperar a que toque o timbre. As titoras ou especialistas que teñan clase con eses grupos serán 

os encargados de acompañar ó alumnado transportado ata a porta principal do colexio onde 

agardarán as monitoras do autobús que serán as encargadas de acompañar ó alumnado ó trans-

porte. 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

ENTRADA: Á chegada dos autobuses o alumnado irase incorporando ás filas correspondentes, 

ficando nas sinalizacións individuais (estrelas) que lles permitan manter a distancia de seguri-

dade. O alumnado non transportado procurará chegar ó colexio o máis preto posible da hora de 

entrada. 

1º – 2º – 3º de Primaria entrarán pola porta principal, situada na parte dianteira do colexio, e 

subirán polas escaleiras situadas ó carón do ascensor. 

4º – 5º – 6º de Primaria entrarán pola porta traseira, situada na fachada suroeste do edificio e 

subirán polas escaleiras situadas a carón da conserxería. 

Comezaremos a entrada uns minutos antes de que toque o timbre, a medida que o alumnado vai 

chegando ás filas. 

 

SAÍDA: O alumnado de Primaria iniciará a saída das aulas 5 minutos antes de que toque o tim-

bre (14:30h.). O profesorado será o encargado de asegurarse de que non coincide alumnado de 
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diferentes niveis na baixada. 

1º, 2º e 3º de Primaria baixarán polas escaleiras situadas ó lado do ascensor. 

4º, 5º e 6º de Primaria baixarán polas escaleiras da zona de conserxería. 

O alumnado non transportado poderá abandonar o recinto directamente cando os seus familia-

res estean na porta exterior para recollelos, non tendo que esperar a que toque o timbre de saída, 

e non tendo que situarse nas filas do seu nivel. 

 

O alumnado transportado debe esperar nas filas do seu nivel ata que estean os autobuses nos 

seus postos para poder dirixirse ós mesmos. Unha vez estean os autobuses dirixiranse ós mes-

mos empezando polos cursos máis baixos e por orde de idade (De 1º a 6º). 

 

*Este ano aconséllase ás familias do alumnado que non ten dereito lexítimo ó uso do transporte 

(alumnado beneficiario) que non utilicen o mesmo. Aconsellamos tamén ás familias de 5º e 6º a 

que autoricen os/as seus/súas fillos/as a vir e saír do colexio sen acompañamento dos adultos, 

xa que contribúe ó desenvolvemento da autonomía e responsabilidade individual e favorece o 

exercicio físico, aspecto moi limitado durante esta pandemia. 

 

**Os familiares do alumnado Primaria NON poderán acceder ó recinto durante as entradas e 

saídas do alumnado (Esperarán fóra do recinto). 

 

***Nas entradas e saídas os desprazamentos realizaranse camiñando, sen correr. 

 

 

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—) 

INFANTIL: A porta de entrada e saída é a mesma para todo o alumnado desta etapa (1*). 

O corredor será de dobre circulación, coidando de que non coincidan alumnos de distintos 

niveis nos mesmos. 

Os aseos serán utilizados por todo o alumnado da etapa. 

 

PRIMARIA: 

1º, 2º e 3º de Primaria utilizarán a porta dianteira (2*) para as entradas e saídas, así como 

bloque de escaleiras (5*) que están a carón do ascensor. 

4º, 5º e 6º de Primaria utilizarán a porta traseira (3*) para as entradas e saídas, así como o 

bloque de escaleiras (4*) a carón da conserxería. 

Todas as escaleiras e corredores serán de dobre sentido, indicado este con adhesivos no chan. 

Circularase sempre pola dereita. 

 

Non se poderá utilizar o ascensor salvo caso de extrema necesidade, para o que se requirirá a 

autorización da dirección do Centro. 

(*Ver Anexo II: Planos das plantas dos edificios) 

 

 

 

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) 

- As direccións dos corredores e escaleiras estarán sinaladas no chan con adhesivos que indican 
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o sentido da marcha, sempre circulando pola dereita. 

-Nas entradas ó Centro haberá carteis que indiquen as normas xerais. 

-Todos os espazos de desinfección do Centro estarán sinalizados cun cartel. 

-Nas Aulas haberá carteis coas novas normas de organización específicas para esta situación. 

-Nos baños haberá carteis coas indicacións para un correcto lavado de mans. Tamén haberá un 

semáforo na porta que indicará se o baño está libre ou ocupado. Este semáforo será visible den-

de todas as portas das titorías para evitar que o alumnado teña que permanecer á espera na porta 

do baño. 

-Nos corredores haberá carteis recordatorios das normas. 

(Ver Anexo cartelería) 

 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Esta información está recollida nos puntos 31 e 32. 

 

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

ENTRADAS: 

2 mestres/as na porta de acceso ó recinto controlando entradas/saídas de alumnado. 

2 mestres/as na porta do pavillón de infantil á entrada, controlando que se cumpran as medidas 

de hixiene e seguridade. Estas persoas serán as encargadas de dispensar o xel hidroalcohólico ó 

alumnado que entra e de tomar a temperatura. 

1 mestre/a no corredor de infantil controlando ó acceso ás aulas. 

4 mestres/as no patio de primaria á entrada controlando que se cumpran as medidas de hixiene e 

seguridade. Estes mestres serán os que se coloquen nas portas de entrada ó pavillón de primaria 

(2 na porta dianteira e 2 na porta traseira) para dispensar o xel hidroalcohólico ó alumnado que 

entra, tomando a temperatura do alumnado e vixiando que se cumpran as normas da subida ás 

aulas. 

1 mestre/a no corredor do 2º piso onde están as titorías, controlando que o alumnado cumpre as 

normas de entrada á aula. 

 

RECREOS: 

2 mestres no patio de Infantil 

8 mestres no patio de Primaria 

2 mestre na Biblioteca 

 

SAÍDAS: 

2 mestres na porta de entrada ó recinto, controlando as saídas do alumando. 

1 mestre na porta principal do colexio, controlando que o alumnado de 1º, 2º e 3º cumpra o dis-

tanciamento. 

1 mestre na porta traseira do colexio, controlando que o alumnado de 4º, 5º e 6º cumpra o dis-

tanciamento. 

3 mestres co alumnado de infantil. 
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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 servizo de madrugadores será xestionado pola ANPA, a través dunha empresa especializada 

que o desenvolverá conforme ó establecido no protocolo de prevención do COVID-19 elabora-

do pola mesma e aprobado pola ANPA e pola Dirección do Centro previamente ó inicio da ac-

tividade. 

Dito protocolo cumprirá tódolos requisitos establecidos na normativa en vigor e detallará de 

xeito expreso a forma e os momentos de aplicación das medidas básicas: emprego de máscara, 

desinfeccións de mans, distancia de seguridade, situación dos usuarios e limpeza e desinfección 

das instalacións e materiais. 

Teranse en conta na distribución dos usuarios: o seu carácter de convivintes e a súa pertenza a 

grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no Colexio. 

O persoal designado para a prestación do servizo realizará a recollida dos usuarios e a súa en-

trega ó profesorado correspondente ó inicio do horario escolar en coordinación coa Dirección 

do Centro e conforme as indicacións do presente Proxecto. 

A actividade desenvolverase no pavillón polideportivo, e estará suxeita á demanda das familias. 

 

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) 

Se ben se prevé realizar tódalas actividades extraescolares fóra do Centro, en caso de que che-

gase a desenvolverse algunha delas nas instalacións do Colexio, farase nas seguintes condi-

cións: 

-As actividades serán xestionadas pola ANPA, a través de empresas ou profesionais especiali-

zados quenes as levarán a cabo conforme ó establecido no protocolo de prevención do COVID-

19 elaborado polos mesmos e aprobado pola ANPA e pola Dirección do Centro previamente ó 

inicio da actividade. 

-Dito protocolo cumprirá tódolos requisitos establecidos na normativa en vigor e detallará de 

xeito expreso a forma e os momentos de aplicación das medidas básicas: emprego de máscara, 

desinfeccións de mans, distancia de seguridade, situación dos usuarios e limpeza e desinfección 

das instalacións e materiais. 

-Teranse en conta na distribución dos usuarios: o seu carácter de convivintes e a súa pertenza a 

grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no Colexio. 

- Estas actividades estarán suxeitas ás demandas das familias. 

 

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

- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemio-

lóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería. 

• Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. Neste caso, e dado que o 

consello escolar está formado por 14 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que 

garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente: a biblioteca do colexio. 
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- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito 

presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o 

suficientemente amplo que garanta a distancia social, nun principio a sala de mestres. Farase 

unha solicitude previa para asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación perti-

nentes. 

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse preferentemente fóra do colexio, sendo 

unha opción o Centro Social de Cabo de Cruz, por contar con maior aforo. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As reunións individuais coas familias realizaranse SEMPRE con cita previa, preferentemente 

de forma telemática. De ter que ser presencial serán na aula da titoría ou do especialista co que 

se teña a reunión, cumprindo as normas hixiénico-sanitarias que figuran ó  longo deste Protoco-

lo (uso obrigatorio de máscara, distanciamento de 1,5 metros, desinfección de mans á entrada e 

saída). 

 

As reunións grupais (con todas as familias dunha titoría) realizaranse na Biblioteca do Colexio. 

Só poderá acudir ás mesmas 1 adulto por familia, sendo de obrigado cumprimento as normas 

hixiénico sanitarias mencionadas no punto anterior. Para estas reunións colocaranse as cadeiras 

coa distancia pertinente. 

 

Despois de cada reunión procederase á desinfección e ventilación das aulas. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

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

des e celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente. Deste xeito, e salvo 

mellora considerable da situación epidemiolóxica NON se celebrarán: o Festival de Nadal no 

Centro Social, o Xantar de Convivencia, o Festival das Letras, a Festa de Fin de curso, nin o 

resto de actividades complementarias que se viñan realizando conxuntamente con todo o alum-

nado de forma presencial. 

Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos 

docentes a organización delas baixo estas premisas: 

• Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en 

quendas. Excepcionalmente poderán xuntarse 2 niveis na biblioteca facendo subdivisión de 

espazos de forma que non se mesture o alumnado dos diferentes niveis. 

• 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. 

• Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

 

En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas respec-

ten 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, así como as de uso do transporte. 



 

 

 

 

Páxina 19 de 34  

Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre, sendo un bo curso para 

explotar os numerosos recursos que ofrece a nosa vila. 
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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) 

Os autobuses seguirán realizando as paradas na zona reservada para ós mesmos á entrada do 

recinto. 

 

Non poderá baixar simultaneamente alumnado de autobuses diferentes. Se á chegada dun auto-

bús xa se atopa outro descargando alumnado, este segundo deberá esperar para abrir as súas 

portas a que o primeiro autobús completara a descarga do alumnado. 

 

A dirección do Centro comunicarase coa empresa de transportes para realizar unha asignación 

fixa de asentos dentro do autobús, respectando as seguintes indicacións: 

-Irmáns sentados xuntos. 

-Alumnado colocado por niveis, mantendo os grupos de convivencia do colexio, empezando 

por infantil na parte dianteira do autobús ata 6º de primaria que ocupará a parte traseira. 

-Dentro do posible (en función do aforo), non se poderán sentar xuntos os discentes de 2 niveis 

diferentes (a non ser que sexan irmáns). 

 

Durante as saídas o alumnado accederá ó transporte por niveis en orde ascendente dende infan-

til ata 6º de primaria. Cando unha liña sufra algún atraso o alumnado agardará nas filas do seu 

nivel ata que chegue o seu autobús. 

LIÑA 1 – AZUL 

LIÑA 2 – VERDE 

LIÑA 3 – VERMELLO 

(Ver Anexo I: Plano do Centro) 
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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) 

O servizo de comedor terá lugar na sala habitual, adxacente á biblioteca do Centro, a través da 

modalidade de cáterin. 

Será xestionado pola ANPA, a través dunha empresa especializada que actuará conforme ó es-

tablecido no protocolo de prevención do COVID-19 elaborado pola mesma e aprobado pola 

ANPA e pola Dirección do Centro previamente ó inicio da actividade. 

Dito protocolo cumprirá tódolos requisitos establecidos na normativa en vigor e detallará de 

xeito expreso a forma e os momentos de aplicación das medidas básicas: emprego de máscara, 

desinfeccións de mans, distancia de seguridade, situación dos usuarios e limpeza e desinfección 

das instalacións e materiais. 

Teranse en conta na distribución dos usuarios: o seu carácter de convivintes e a súa pertenza a 

grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no Colexio. 

En función da demanda, prevese a posibilidade de instalar biombos separadores. 

O persoal designado para a prestación do servizo realizará a recollida e traslado dos usuarios de 

Educación Infantil ó comedor e a entrega da totalidade dos usuarios ó finalizalo servizo ós res-

ponsables dos mesmos, en coordinación coa Dirección do Centro e conforme as indicacións do 

presente Proxecto. 

Medirase a temperatura de tódolos usuarios antes do inicio do servicio. 

 

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) 

As actuacións do persoal colaborador cinguiranse ó establecido nos puntos 36, 37 e 42 do pre-

sente Plan. 

 

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

O servizo de comedor prestarase a través da modalidade de cáterin co que non precisará de per-

soal de cociña. 
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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, 

salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

As áreas nas que o alumnado poderá abandonar a súa aula serán música, inglés, informática, 

relixión e educación física, xa que privar ó alumnado do seu desenvolvemento nos espazos 

habituais non é unha opción, e contribuímos a que este poda “moverse” de forma segura polo 

Centro. Non vemos factible que o alumnado destas idades se manteña estático durante toda a 

xornada no seu posto de traballo. 

As Aulas de PT e AL tamén terán unha consideración especial. 

Todas as aulas específicas deben ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas 

convencionais, tendo a mesma dotación que estas (dispensadores de xel, papeleiras de pedal e 

panos desbotables) e permitindo realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a 

sesión. 

 

Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 

ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se cum-

pre, os mestres especialistas irán a buscar ao alumnado á súa propia aula. O alumnado deberá 

permanecer no seu posto de traballo ata que se realice o cambio de profesorado. 

 

 

 

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

As clases de Educación Física realizaranse, sempre que o tempo o permita, ó aire libre. De non 

poder ser, utilizarase o pavillón. A aula de psicomotricidade queda de uso maioritario para In-

fantil e algunha sesión puntual en primaria. 

As actividades realizaranse preferentemente de forma individual ou en grupos reducidos man-

tendo os subgrupos formados nas titorías. 

Os baños do pavillón non poderán utilizarse salvo urxencias. Utilizaranse os baños do patio 

cuberto para o aseo nesta área. 

Os grupos de 20 ou máis alumnos desdobraranse. 

Todo o alumnado deberá ter a súa botella de auga. 

A partir de 3º de Primaria será obrigatorio o aseo e cambio de camiseta despois da actividade 

física. Sería recomendable traer toalliñas húmidas para non utilizar os lavabos. 

No pavillón as pertenzas persoais do alumnado quedarán nas gradas, segundo orde de lista, dei-

xando 2 asentos libres entre cada discente. 

Xeralmente non se compartirá material durante estas sesións, pero cando sexa imprescindible 

realizarase unha desinfección antes e despois do seu uso, o quedará corentena. 

Manteranse as distancias de seguridade entre o alumnado o maior tempo posible. 

No cambio de clase antes de Educación Física o alumnado deberá esperar no patio cuberto a 

que o pavillón estea aberto. 

O alumnado non poderá acceder no pavillón á sala de material. 

O alumnado con pelo longo deberá telo recollido durante as sesións. 
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47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 

Os cambios de aula realizaranse ó toque do timbre. Serán os mestres especialistas os encarga-

dos de ir a recoller ó alumnado á súa aula ordinaria, así como de levalos de volta unha vez re-

matada a sesión. 

O profesorado será o encargado de vixiar que non se realizan desprazamentos de varios niveis 

de forma simultánea polos corredores, é dicir, se un nivel se atopa facendo o cambio de clase, o 

outro nivel terá que esperar na súa aula ata que queden os corredores libres. 

En caso de atoparse dous niveis inesperadamente terán preferencia o alumnado de maior idade 

para axilizar os desprazamentos. 

 

 

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

protocolo) 

Á biblioteca só poderá acceder 1 nivel de cada vez, agás 1º e 2º que poderán facelo no recreo de 

forma simultánea, diferenciando espazos dentro da biblioteca (por tratarse dos dous grupos de 

primaria máis reducidos en número de alumnado). Excepcionalmente poderán facerse activida-

des conxuntas de dous niveis co mesmo criterio. 

O préstamo e devolución de libros realizarase durante o recreo, aproveitando que todos os ni-

veis permanecerán 1 día na biblioteca durante este momento. 

Os libros procedentes do préstamo, así como os que manexe o alumnado durante o recreo, serán 

colocados nunha caixa para quedar en corentena durante 24 horas. Unha vez pasado este tempo 

serán dados de alta novamente no sistema e colocados no seu lugar. Estas funcións serán reali-

zadas polas persoas de garda da biblioteca. 

Dentro da biblioteca será obrigatorio o uso de máscara. 

Prestarase atención á distancia de seguridade. 

Os postos de lectura estarán sinalizados para garantir a distancia entre os usuarios. Unha vez 

dentro da biblioteca cada alumno/a terá o seu posto e non poderá cambialo ata que abandone a 

sala. 

Unha vez o grupo abandone a biblioteca esta será ventilada e desinfectaranse todos os postos de 

lectura. 

 

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

realidade do centro) 

O aforo dos aseos é de 1 persoa. 

Nas portas dos aseos haberá un semáforo. Cando un/ha alumno/a entre no aseo deberá xirar o 

semáforo e poñelo en vermello indicando que está ocupado, deste xeito o resto de alumnado 

saberá que non pode utilizar ese aseo ata que quede libre. 

Unha vez o alumnado saia do baño deberá xirar o semáforo para que se volva a poñer verde e o 

resto de alumnado saiba que quedou libre. 

Os semáforos serán visibles dende todas as portas das aulas do piso superior, de xeito que non 

sexa necesario acercarse ata o baño para saber se está ou non ocupado. Deste modo aforramos 

tempo e evitamos paseos innecesarios polos corredores. No piso do medio o semáforo non será 

visible dende as aulas, polo que o profesorado será o encargado de controlar o aforo. 

O alumnado botará xel hidroalcohólico ó saír da súa aula para dirixirse ó baño, e lavará as mans 

con xabón cando remate (tal como indican os carteis para un correcto lavado de mans situados 

nos baños) 

No baño é obrigatorio o lavado de mans. Haberá uns carteis informativos que axuden ó alum-

nado a facer un lavado correcto de mans. 
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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) 

O alumnado de Infantil fará os recreos en distintas franxas horarias, utilizando sempre o patio 

de infantil: 

4º Educación Infantil: 11:25-11:50 

5º Educación Infantil: 11:50-12:15 

6º Educación Infantil: 12:15-12:45 

O profesorado desta etapa poderá realizar un segundo recreo co alumnado se o estima oportuno. 

 

O horario do recreo será o mesmo para todo o alumnado de primaria: 12:15 – 12:45 

O alumnado fará uso das distintas zonas de forma rotativa. O alumnado de 1º e 2º compartirá 

zona do patio aínda que será diferenciada (dividirase a zona en 2 subespazos independentes 

para que o alumnado destes dous cursos non se mesture durante o recreo): 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

BIBLIOTECA 1º-2º 3º 4º 5º 6º 

PISTA ABAIXO 
AUDIOVISUAIS* 

6º 1º-2º 3º 4º 5º 

CASTRO-PARQUE 
PATIO CUBERTO TRASEIRO* 

5º 6º 1º-2º 3º 4º 

PISTA ARRIBA 
PATIO CUBERTO DIANTEIRO* 

4º 5º 6º 1º-2º 3º 

HORTOS 
LUDOTECA* 

3º 4º 5º 6º 1º-2º 

* Estes espazos utilizaranse so os días de choiva ou temporal. 

 

As entradas e saídas ó patio seguirán as mesmas indicacións que as entradas e saídas xerais. 

 

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) 

Estableceremos 2 grupos de vixilancia nos recreos: de 12:15 a 12:30 e de 12:30 a 12:45. 

Cada mestre terá unha zona asignada  e unha franxa horaria que será a mesma todos os días da 

semana, facilitando así que todos saibamos onde e cando temos que estar de garda ó tempo que 

temos un descanso diario para tomar o café. 

A distribución das zonas tendo en conta días de sol / días de choiva é a seguinte: 

1 mestres/as en infantil 

1 mestre/a na biblioteca 

1 mestre/a no patio de abaixo / audiovisuais 

1 mestre/a na zona do castro e parque / patio cuberto traseiro 

1 mestre na pista de enriba / patio cuberto dianteiro 

1 mestre na zona dos hortos / ludoteca 
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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) 

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

rie de pautas que permitan minimizar, na medida do posible, o risco de contaxio e propagación. 

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

á vivenciación, ao intercambio, ao contacto e á liberdade; que xustamente entran en conflito 

coas medidas de seguridade para evitar contaxios. 

Non renunciar a esas características ao mesmo tempo que intentar minimizar os riscos é algo 

complexo e que intentaremos facer deste xeito: 

 

Asemblea: 

• De forma habitual (todos xuntos sentados en círculo) coa máscara posta. 

• Se preferimos que o alumnado non teña a máscara, realizarase cos nenos sentados no 

seu lugar nas mesas, excepto a persoa encargada de levar a cabo as rutinas iniciais, que 

ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. 

Dentro desas rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene e a concien-

ciación do alumnado coa pandemia, así como a hixiene correcta de mans, actividades que 

se realizarán presentadas como algo lúdico. 

 

Colocación do alumnado / agrupamentos: 

• O alumnado colocarase en grupos de 3-4-5 alumnos en función do alumnado total da 

aula. Eses grupos serán estables e tratarase de reducir a interacción global entre eles. 

Estes subgrupos deberán permanecer estables como mínimo durante 1 mes. 

 

Recunchos: 

• Os grupos creados para a colocación na aula serán os mesmos para o xogo en recun-

chos. O material dos recunchos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles 

obxectos susceptibles de levar á boca. Cada recuncho só poderá ser empregado por 1 

grupo ó día. 

• Antes de ir ós recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizado o xo-

go repetirase esta acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven 

obxectos e mans á boca. 

• Nos recunchos utilizarase a máscara. 
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Uso dos Aseos 

Atopámonos coa complexidade de que as aulas de infantil teñen aseos compartidos, polo que se 

desinfectarán despois do uso de cada clase. 

 

A maiores, realizarse a limpeza e desinfección completa, polo persoal de limpeza, dúas veces 

ó día. 

 

Uso de máscara 

Aínda que a normativa non a esixa, cremos que o emprego da mesma en espazos comúns e 

recreos será beneficioso, tanto a nivel de protección como para xerar un hábito moi recomen-

dable entre a poboación. 

Será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos para colocalas e quitalas adecua-

damente. 

Todo o alumnado terá no centro unha máscara de reposto, sendo recomendable que traian 

outra a maiores todos os días na mochila para facer un cambio a media mañá. 

 

Material 

Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado. 

Entre este material será moi importante que haxa unha funda para as máscaras que lles permi-

ta telas gardadas correctamente cando non as están usando. 

Intentaremos individualizar ó máximo o uso do material, de xeito que cada alumno/a teña o 

seu lapiseiro, a súa plastilina, etc. 

Material común: colocarase en gabetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego de 

material común procederase á limpeza de mans e posteriormente aplicarase o produto viricida. 

 

Aniversarios 

Para celebrar os aniversarios de xeito seguro realizaremos unha torta artificial para que o 

alumnado poida soprar as velas e sacar a foto. Non se realizarán tortas no centro nin se permi-

tirá traer nada da casa. Seguiremos coa elaboración de coroas e libros-agasallo para os anfi-

trións. 

 

Mandilóns 

O alumnado de infantil levará todos os días o mandilón posto para casa para poder ser lavado 

diariamente, e traeralo posto novamente o día seguinte. Deste xeito evitaremos un momento 

de contacto directo co 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) 

Merenda 

Resulta moi difícil que todo o alumnado desta etapa sexa autónomo para este labor, requirindo 

en moitas ocasións a axuda do profesorado que, neste caso puntual, empregará luvas. 

Este curso será máis importante ca ningún outro respectar as merendas que se propoñan no 

calendario ao inicio de curso, porque dese xeito poderá preverse mellor o tipo de axuda que 

van requirir os nenos. As merendas deberán vir preparadas para que os adultos teñamos que 

intervir o mínimo posible, evitando así o contacto e fomentando a autonomía. 

 

 

Actividades e xogos: 

O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomeracións. A 

presenza da natureza facilita o emprego da imaxinación para que os nenos xoguen e interactú-

en co medio. 

Para o xogo no patio cuberto distribuiremos os xoguetes (animais, coches e construcións) en 3 

caixas diferenciadas, unha por cada nivel de infantil, de modo que non se comparta material 

entre o alumnado das distintas aulas. 

Proporanse tamén diferentes xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel de 

risco, como poden ser os xogos de precisión (ensartes, construccións..), os motórico-

coordinativos (mariola, xoaniña, goma, comba), as agachadas. 
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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) 

O Laboratorio e o Supermercado non poderán utilizarse como tal. Si estará permitido coller 

material para levalo á aula. O encargado da selección e transporte do material a aula será o pro-

fesorado, así como da súa devolución. 

O material deberá ser desinfectado antes e despois da súa utilización, procurando que o alum-

nado o utilice de xeito individual. 

Nestas aulas haberá unha listaxe para ter controlada a situación do material. Cada persoa que 

colla material deberá apuntar o seu nome, a data de recollida, o material que colleu, a aula onde 

se atopa e a data de devolución. 

(Ver Anexo XII: Préstamo material Laboratorio-Supermercado) 
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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) 

-Para atención do alumnado NEAE faranse agrupamentos do mesmo nivel. 

-En función das características individuais de cada alumno/a estableceremos a obriga de uso de 

máscara. 

-O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no 

caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respec-

tar a distancia de seguridade. 

-Utilizaremos Sistemas Alternativos ou Aumentativos da Comunicación nas indicacións das 

novas normas e medidas de hixiene para facilitar a súa interiorización por parte do alumnado. 

 

ACCESIBILIDADE COGNITIVA: 

• Para maior compresión das normas, dos espazos e das actuacións, todo o centro adaptará 

a súa sinalización con pictogramas. 

• Crearanse pictogramas para anticipar individualmente ao alumnado a necesidade de de-

sinfección, o uso de máscara hixiénica, ... 

 

XEFATURA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

No que respecta ao horario da Orientadora, establecerase o seguinte para poder garantir as me-

didas de sanidade necesarias: 

 

HORARIO 

• No mes de setembro, estableceranse unha serie de sesións destinadas á atención ás fami-

lias, sobre todo no que respecta á orientación da solicitude de BECAS de NEAE no que 

o prazo termina ese mes polo que é prioritario. 

• Ao longo do curso, a atención ás familias por parte da Orientadora será previa cita, or-

ganizando as citas segundo a carga de traballo e informando á xefatura de estudos. 

• As sesións dedicadas ás avaliacións psicopedagóxicas, serán realizadas no despacho de 

Orientación de maneira individual, como ata agora se viña facendo. 

• O despacho de Orientación contará con xel hidroalcohólico e será desinfectado (aqueles 

materiais que se empreguen) tras a súa utilización. 

• En canto ás visitas ás aulas, a Orientadora informará á Xefa de estudos con previsión e 

anterioridade para que se tomen as medidas oportunas, así coma á persoa encargada do 

grupo nese momento. 
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ESPECIALISTAS DE PT E AL 

Aula de apoio: 

• A ratio para atención do alumnado virá determinada polo grupo de orixe deste. No caso 

de alumnado pertencente ao mesmo grupo, poderá chegarse a dous/dúas alumnos/as por 

sesión. Do contrario a atención realizarase de forma individual. 

• Unha vez chegada a aula de PT/AL o alumnado botará xel hidroalcohólico antes de en-

trar. 

• Nas aulas de PT e AL organizarase o traballo de cada alumno/a empregando bandexas 

ou estantes de uso individual, sempre que sexa posible. No intercambio de alumnado 

empregaranse 10 minutos para ventilar e hixienizar a mesa e/ou o material común em-

pregado. 

• A persoa especialista de PT/AL usará máscara hixiénica e/ou pantalla protectora trans-

parente. 

• Non se intercambiarán xoguetes ou material que non estea antes desinfectado. 

 

Aula ordinaria: 

• A persoa especialista de PT/AL realizará unha desinfección das súas mans antes de ac-

ceder á aula ordinaria na que desenvolverá o apoio. 

• A persoa especialista de PT/AL usará máscara hixiénica e/ou pantalla protectora trans-

parente. 

• Sempre que sexa posible, a intervención realizarase co alumnado con nee mantendo 

unha distancia de seguridade co resto do alumnado do grupo. 

• Unha vez rematada a intervención, desinfectará a mesa e o material empregado. 

• O horario visual existente nas aulas do alumnado con nee, só poderá ser manipulado po-

lo/a propio/a alumno/a e/ou polo/a docente/coidadora que que estea na aula no momento 

da súa manipulación. Previamente e posterior ao seu uso, tanto o alumnado como os/as 

docentes deberán desinfectar as súas mans. 

 

 

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) 

-A coidadora terá as funcións de acompañamento e supervisión das medidas de hixiene e pro-

tección do alumnado ó seu cargo. 

-O Departamento de Orientación realizará o seguimento das necesidades deste alumnado por se 

tivéramos que introducir novidades. 
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Id. Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que 

sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 

vending ou cafeteiras) 

GARDAS: 

Todo o profesorado terá asignada unha garda (de entrada ou de saída) e un posto fixos para to-

dos os días da semana, coa atribución de funcións concretas para desempeñar en cada momen-

to. Tamén terá asignada unha garda diaria de recreo. 

 

USO DA FOTOCOPIADORA E DOS ORDENADORES DOS ESPAZOS COMÚNS: 

Cada vez que unha persoa utilice a fotocopiadora ou un ordenador deberá desinfectalos pasando 

un pano húmido con limpa-superficies. 

Queda PROHIBIDO o uso do ordenador da secretaria por persoas alleas ó Equipo Directivo. 

Os ordenadores da zona de secretaría (2) e da sala de mestres (1) utilizaranse cando sexa im-

prescindible. Cada mestre/a utilizará preferentemente o ordenador da súa aula. 

 

SOLICITUDE DE FOTOCOPIAS – PLASTIFICACIÓNS - MATERIAL: 

As fotocopias solicitaránselle ó conserxe cando menos con 1 día de antelación. Queda PROHI-

BIDO que o alumnado recolla as fotocopias en reprografía. Deberán ser os propios mestres os 

que recollan o material como norma xeral. 

 

USO DOS ASEOS: 

O aforo dos aseos do profesorado será de 1 persoa. Unha vez rematemos o uso do baño deixa-

remos as portas abertas para facilitar a identificación de baño ocupado/baño libre. 

 

ALMORZO: 

Para o café de media mañá farase uso da cociña. Ó estar divididos en 2 quendas de patio só 

acudirán ó café 8 persoas en cada quenda, polo que é posible gardar as distancias de seguridade. 

Cada persoa terá a súa cunca, culler e demais obxectos que serán de uso individual. 

Cada persoa desinfectará o seu posto unha vez remate a súa quenda de café e lavará os seus 

utensilios de xeito individual diariamente. 

 

 

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) 

CLAUSTROS: 

Os Claustros celebraranse preferentemente vía telemática. De ter que ser de forma presencial 

realizaranse na Biblioteca do Centro que se acondicionará para garantir a distancia de segurida-

de entre os usuarios. 

 

EQUIPOS DOCENTES E DINAMIZADORES: 

As reunións dos Equipos realizaranse nos seguintes espazos: 

Equipo TIC: Aula de Informática. 

Equipo de Extraescolares-Complementarias: Secretaría 

Equipo de Dinamización Lingüística: Sala de mestres 

Equipo de Biblioteca: Biblioteca 
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Equipos de coordinación docente: Biblioteca 

 

CONSELLO ESCOLAR: 

Ver punto 38 deste documento 
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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) 

No CEIP Santa María do Castro seguiremos traballando a Educación para a saúde como un dos 

sinais de identidade do noso Centro. 

Máis concretamente no relativo á prevención e hixiene fronte ó SARS-CoV-2, dedicaremos co 

alumnado un período diario ó inicio da xornada ó repaso das normas e das medidas de hixiene 

axeitadas para a prevención. 

Respecto á formación do profesorado, o equipo COVID compartirá co resto a información que 

nesta liña se nos transmita. 

Intentarase programar ó longo do curso formación para profesorado e alumnado impartida por 

persoal sanitario de forma telemática. 

En liñas xerais 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 

para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial á en-

viada polas Consellerías de Educación e Sanidade. 

Realizaranse reunións informativas nos primeiros días de setembro con todas as familias do 

Centro, coa directiva de ANPA e coa empresa responsable do Transporte Escolar. 

 

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—)   

O coordinador Tics do Centro, así como o resto dos membros do Equipo serán os responsables 

do traballo de mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, crea-

ción de cursos e subida de información básica). O resto de funcións (comunicación coa UAC, 

co responsable E-Dixgal/Abalar de zona, divulgar accións de formación...) tamén forman parte 

das tarefas do equipo Tics, polo que non supón ningún cambio. 

Cada mestre/a será o encargado de subir a información da súa área a Aula Virtual, así como da 

xestión do traballo co alumnado. 

O coordinador TIC realizará formación nesta liña para o profesorado co fin de optimizar o uso 

da Aula Virtual, así como coas familias para facilitar o acceso á mesma en caso dun novo con-

finamento. 

Ofertarase ó profesorado do Centro a formación que neste ámbito ofrezan dende o CAFI. 

Durante este curso todas as titorías terán 1 hora semanal de informática que permita ó alumna-

do e profesorado unha maior autonomía no traballo. 
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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) 

Ver Programa de Acollida 2020-2021 

 

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 Plan publicarase na páxina WEB do colexio, e difundirase a través dos medios reflectidos no 

Plan de Comunicación Interna e Externa do Centro. 
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ANEXO I 

PLANOS DO CENTRO 

 

 

 

1 

2 

3 

A 

B 

C 

D 

ZONA DE AUTOBUSES: 

Liña 1 – Azul 

Liña 2 – verde 

Liña 3 - vermella 

ZONAS 

DISTRIBUCIÓN 

PATIOS: 

A – HORTOS 

B – PISTA ARRIBA 

C – PISTA ABAIXO 

D – CASTRO-PARQUE 

PORTAS DE ACCESO: 

1 – INFANTIL 

2 – 1º-2º-3º EP 

3 – 4º-5º-6º EP 
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ANEXO II 

PLANOS DAS PLANTAS DOS EDIFICIOS 

 

PAVILLÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI -A 

EI -B 

EI -C 

EI -D 
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PAVILLÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O -A 

O -G 

O -H 

O -E 

O -D 

O -C 

O -B 

O -F 
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1ª PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 -A 

1 -B 

1 -C 

1 -D 

1 -E 

1 -I 

1 -H 

1 -G 

1 -F 
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 2ª PLANTA 

2 -E 

2 -D 

2 -C 

2 -F 

2 -G 

2 -H 

2 -B 2 -I 

2 -K 2 -A 
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ANEXO III 

DISTRIBUCIÓN DAS AULAS 

 

Opción 1: flor 
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Opción 2: vías do tren 
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ANEXO IV 

REXISTRO DE AUSENCIAS PROFESORADO 

POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO 

COVID-19 

 
NOME PROFESORADO DÍAS DE AUSENCIA 
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REXISTRO DE AUSENCIAS ALUMNADO 

POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CO 

COVID-19 

 

 

NOME ALUMNADO NIVEL DÍAS DE AUSENCIA 
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ANEXO V 

REXISTRO LIMPEZA ASEOS 

 

 Data Hora Sinatura 

LUNS  10:30 – 12:30  

16:00 – 17:30  

 

MARTES  10:30 – 12:30  

16:00 – 17:30  

 

MÉRCORES  10:30 – 12:30  

16:00 – 17:30  

 

XOVES  10:30 – 12:30  

16:00 – 17:30  

 

VENRES  10:30 – 12:30  

16:00 – 17:30  
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ANEXO VI 

VENTILACIÓN AULAS 
 10:30 h. 11:25 h. 12:15 h. 13:40 h. 14:35 h. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

 



 

 

 

 

ANEXO VII: 

INVENTARIO DE MATERIAL COVID 
 

 

 

MATERIAL 

EMPRESA E 

Nº FACTURA 

PREZO DATA 

INICIO 

CONSUMO 

DATA 

FIN 

CONSUMO 
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ANEXO VIII 

REXISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 

 

NOME PROFESORADO DATA MATERIAL SINATURA 
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ANEXO IX 

REXISTRO DE CONTROL DE MATERIAL DE 

HIXIENE E DESINFECCIÓN 
 

 

 

UBICACIÓN 

(Aula/baño) 

MATERIAL DATA 

REPOSICIÓN 

DATA 

REMATE 
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ANEXO X:  

“PLAN DE CONTINXENCIA DO 

CEIP SANTA MARÍA DO CASTRO” 

 

O Plan de Continxencia do CEIP SANTA MARÍA DO CASTRO ten por 

finalidade establecer 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 nunha aula/etapa educativa/centro. 

 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 

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

profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como 

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

período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha 

persoa 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 espazo 

separado de uso individual (concretamente á sala situada anexa á cociña: o 

antigo Gabinete Médico). No caso de que non a teña, colocaráselle unha 

máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede 

ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 
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Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa 

COVID-19,  os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa 

traballadora do centro educativo no patio cuberto dianteiro. No caso de que 

esta situación coincida coa hora do recreo agardarase na sala de mestres. 

 

3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia 

(Saltiño - Telf: 981842777), 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 traballo 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 no 

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

a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na 

aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a relativa 

aos contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu 

profesorado, así como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro 

educativo; e contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para 

comunicarllo 

 

CONTACTO:  Cristina Pérez Fernández 

    Teléfono: 981155861 / Fax: 981155801 

    E-mail: xefaterritorialsanidadecoruna@sergas.es 

 

Estas persoas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de 

Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período 

que sinale a xefatura de sanidade.  

 

mailto:xefaterritorialsanidadecoruna@sergas.es
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5.  A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar 

unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade 

de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, 

acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

 

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19 seguiranse as 

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que teña 

que estar illada unha parte do 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, a 

través do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, 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. Na actualidade están recollidas 

as seguintes medidas para o illamento e corentena: 

 
 Diagnóstico confirmado: 10 días de illamento. 

 Contactos estreitos de diagnóstico confirmado: 10 días de illamento. 

 Caso sospeitoso: Illamento ata confirmación do diagnóstico. 

 Contacto estreito de caso sospeitoso: Acoden ó colexio. 

 

8. A autoridade sanitaria en función do número de contaxios, poderá 

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

educativo na súa totalidade. 

 

9. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un 

suposto de declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade 
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sanitaria a obriga de entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as 

persoas que teñan a consideración de contacto estreito. 

 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das 

normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 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 PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 

PRESENCIAL 

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do 

alumnado a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o 

seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito 

virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o 

ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a 

poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a 

avaliación continua da mesma. 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña 

dificultades de conexión 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 presencial 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) Atención emocional do alumnado e as súas familias a través de 

contacto periódico. 

b) Identificación do alumnado desconectado para proporcionarlle os 

medios necesarios que permitan manter o contacto coa actividade 

educativa. 

c) Continuación da actividade educativa a través da Aula Virtual do 

Centro. Para iso establécense os seguintes horarios para os niveis de 

3º  a 6º de primaria: 
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3º PRIMARIA 

 Lu Ma Me Xo Ve 

10:30-11:30 C.S. L.G. MATES L.C INGLÉS 

11:30-12:30 MÚSICA E.F. RELI-VSC MATES L.C 

12:30-13:30 INGLÉS PLÁSTICA C.N. L.G. C.S. 

 

4º PRIMARIA 

 Lu Ma Me Xo Ve 

10:30-11:30 MATES C.N. C.S. L.C. E.F. 

11:30-12:30 L.C. INGLÉS MATES MÚSICA INGLÉS 

12:30-13:30 RELI-VSC L.G. L.G. L.G. PLÁSTICA 

 

5º PRIMARIA 

 Lu Ma Me Xo Ve 

10:30-11:30 L.C. PLÁSTICA MATES INGLÉS C.N. 

11:30-12:30 INGLÉS L.C. MÚSICA E.F. RELI 

12:30-13:30 MATES C.S. L.G. L.G. MATES 

 

6º PRIMARIA 

 Lu Ma Me Xo Ve 

10:30-11:30 C.S. L.C. INGLÉS L.C. L.G. 

11:30-12:30 L.G. MATES C.S. INGLÉS MATES 

12:30-13:30 MÚSICA PLÁSTICA RELI C.N. E.F. 

 

Todos os niveis contarán con 1 hora de titoría para o alumnado, que 

inicialmente será os luns de 9:30 a 10:30; e 1 hora de titoría para as familias 

que será os luns de 18:00 a 19:00. O horario de Orientación será o mesmo 
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que o que figura no DOC. Estas horas poderán ser modificadas en función das 

necesidades do alumnado e das familias. 

As sesións estipuladas nestes horarios serán impartidas polo profesorado 

ordinario a través das ferramentas institucionais (Aula virtual-webex), quen 

poderá seguir o proceso educativo no centro de ensino ou no seu domicilio. 

As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema 

presencial, respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso. 

Se ben o alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non 

presencial, e, polo tanto, está obrigado a participar nas clases non presenciais, 

entendemos que a realidade da nosa comunidade educativa imposibilita que 

todas as familias dispoñan dos dispositivos, da conectividade e do tempo na 

franxa horaria estipulada para poder seguir as clases virtuais de forma 

síncrona. Por este motivo o profesorado levará un control do alumnado non 

conectado, debendo establecer outras canles comunicativas cando sexa preciso 

para que todos/as discentes poidan seguir con aproveitamento o ensino a 

distancia, pero sempre respectando as distintas realidades familiares. 

Non consideramos axeitado obrigar ó alumnado a permanecer durante 3 horas 

diarias conectado a unha pantalla, por canto pode supoñer un risco para a súa 

saúde en moitos ámbitos. Por este motivo, e pola falta de autonomía que o 

alumnado ten nestas idades, combinaremos nese horario a conexión síncrona 

(directa) e asíncrona (indirecta), programando actividades que o alumnado 

poida facer dende as súas casas sen estar condicionado polo uso das 

ferramentas dixitais, da conexión e da dispoñibilidade horaria. 

Garantirase en todo momento a atención á diversidade do alumnado para o cal 

se disporán dos recursos organizativos e didácticos necesarios que, con 

carácter individualizado, respondan ás súas necesidades, con especial atención 

ás adaptacións curriculares e aos protocolos de atención á diversidade. 

As persoas titoras informarán ás familias das normas que se establezan para o 

ensino a distancia, así como do control da asistencia e participación a través 
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dos medios telemáticos, e das súas consecuencias no proceso de avaliación 

que o equipo docente ten establecido na súa programación didáctica. 

A administración educativa garantirá o dereito á educación e á súa equidade. A 

tal fin disporá dos medios informáticos necesarios. Para iso teremos en conta a 

información recollida a principio de curso sobre os recursos dixitais e conexións 

a internet do noso alumnado nas súas casas. As familias que o precisen 

poderán solicitar un equipo informático ó centro cubrindo o anexo que figura ó 

final do presente documento. 

Cabe aclarar neste punto que as condicións xeográficas da nosa localidade 

dificultan as conexións a internet. Xa non só se trata de ter ou non ter 

conexión, senón de que esa conexión funcione de forma axeitada. Durante o 

confinamento constatamos  que moitas familias atopaban problemas para 

poder conectarse ás videochamadas e para descargar documentos. 

Por todo o exposto anteriormente programaremos, en caso necesario, un 

ensino a distancia que abrangue a todo o alumnado, e no que as condicións 

materiais e persoais das familias non resulten un impedimento para chegar a 

eles nin un condicionante no seu proceso de ensino-aprendizaxe. 
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MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 

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 

orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración 

como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar 

correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería  

de Sanidade. 

 

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado 

polas consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as 

seguintes fases de reincorporación: 

 

Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: 1 semana (pode variar en función das necesidades) 

Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do 

centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas 

autoridades sanitarias e educativas. 

 

Obxectivos: (poden engadirse outros en función da situación) 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

- Análise da organización dos horarios. 

- Análise das necesidades de material. 

- Reorganización dos recursos humanos. 
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Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana (pode variar en función das necesidades) 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 25% 

 

Obxectivos: (poden engadirse outros en función da situación) 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento 

físico, utilización de máscara e de hixiene de mans. 

- Revisión das novas Normas de Organización e Funcionamento do 

Centro. 

- Atención emocional do alumnado. 

 

 

 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: 1 semana (pode variar en función das necesidades) 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50%. 

 

Obxectivos: (poden engadirse outros en función da situación) 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento 

físico, utilización de máscara e de hixiene de mans. 

- Revisión das novas Normas de Organización e Funcionamento do 

Centro. 

- Atención emocional do alumnado. 
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Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: 1 semana (pode variar en función das necesidades) 

Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado 

 

Obxectivos: (poden engadirse outros en función da situación) 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento 

físico, utilización de máscara e de hixiene de mans. 

- Revisión das novas Normas de Organización e Funcionamento do 

Centro. 

- Atención emocional do alumnado. 

- Reiniciar a actividade lectiva en horario habitual. 
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EQUIPO MODELO N.º DE SERIE 

 

Anexo 

 
Eu,  D./Dna.  con  DNI       

pai/nai/titor/a legal do/a alumno/a    do centro 

educativo   recibín en réxime 

de préstamo o equipamento identificado máis abaixo para continuar o proceso formativo 

durante a vixencia das circunstancias excepcionais derivadas da pandemia por Covid-19. 

 

Comprométome a usalo de forma responsable, a mantelo baixo a miña responsabilidade e 

coidado, a cumprir coas medidas de seguridade apropiadas e a devolvelo nas mesmas 

condicións en que me foi entregado. 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS  

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Centro educativo ao que se refire este documento Finalidade 

do tratamento Rexistro e acta de entrega de equipamento 

Lexitimación do tratamento O cumprimento dunha misión de interese público, o exercicio de poderes 

públicos, o cumprimento dunha obriga legal, segundo a normativa xeral e sectorial 

referida en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion- datos e demais 

regulación concordante 

 

Destinatarios do datos Non se prevén comunicacións a terceiras persoas 

 
Exercicio dos dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, 

portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de 

Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do 

procedemento administrativo común segundo se recolle en 

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 
 

Contacto delegado/a de protección de https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos datos e 

información adicional 
 

E para que así conste, asino este documento 

En  , a  de  de    

...................................................................................................................................

...................... 

 
Entregado ao centro educativo con data  / /  

 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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ANEXO XI 

CARTELERÍA 

 

 

 

 



 

USA A MÁSCARA 
  

Á ENTRADA E Á SAÍDA 

DESINFECTA AS MANS 

  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN E DA INFECCIÓN: 

  

EVITA TOCAR OLLOS, 

BOCA E NARÍZ 

  

  

MANTÉN A DISTANCIA 

DE SEGURIDADE 

  

  

FICA NA TÚA 

ZONA DE TRABALLO 

  

ESBIRRA E TUSE 

AXEITADAMENTE 

  

  

NON COMPARTAS O 

TEU MATERIAL 

  

  

TIRA OS PANOS DE 

PAPEL ÁS PAPELEIRAS 

CON TAPA 

  



ZONA DE DESINFECCIÓN 
 

 

  

Á ENTRADA E Á SAÍDA 

DESINFECTA AS MANS 
  



CONSELLOS PARA 

LAVAR BEN AS MANS   

  

  

  

  

  

MOLLA AS 

MANS 

FROTA AS 

PALMAS 

FROTA AS 

PUNTAS DOS 

DEDOS 

VOLVE 

FROTAR AS 

PALMAS  

BOTA 

XABÓN 

FROTA A 

PALMA 

DUNHA MAN 

CONTRA O 

DORSO DA 

OUTRA E DO 

REVÉS 

FROTA OS 

DOUS 

FURABOLOS 

ACLARA AS 

MANS CON 

SUFICIENTE 

AUGA 

SECA AS 

MANS CUN 

PAPEL 



Medidas de 

Prevención da 

Transmisión e da 

Infección 

CURSO 2020 - 2021 

COVID - 19  

Á ENTRADA E Á SAÍDA 

DESINFECTA AS MANS 

USA A MÁSCARA 

 

LAVA BEN AS MANS 



 

EVITA TOCAR OLLOS, 

BOCA E NARÍZ 

 

MANTÉN A DISTANCIA 

DE SEGURIDADE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN E DA INFECCIÓN: 
 

FICA NA TÚA 

ZONA DE TRABALLO 

 

ESBIRRA E TUSE 

AXEITADAMENTE 

 

NON COMPARTAS O 

TEU MATERIAL 

 

TIRA OS PANOS DE 

PAPEL ÁS PAPELEIRAS 

CON TAPA 



 

 

 

 

ANEXO XII: 

PRÉSTAMO MATERIAL LABORATORIO 
 

 

NOME MATERIAL AULA DATA 

RECOLLIDA 

DATA 

DEVOLUCIÓN 
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ANEXO XII: 

PRÉSTAMO MATERIAL SUPERMERCADO 
 

 

NOME MATERIAL AULA DATA 

RECOLLIDA 

DATA 

DEVOLUCIÓN 
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Medidas Organizativas 

 

 

ANEXO XIII 
CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS 

CENTROS EDUCATIVOS 
 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto 

á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a 

modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao 

Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 
 

 
 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 
1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da 

enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de 

síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta 

síntomas da enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen 

aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 

establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería 

de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 
 

Id. 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, 

papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de 

dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e 

dos alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público,  

como na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a 

utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 

cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os 

sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 

1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de 

Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada 

uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben 

seguir de xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o 

lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao 

lugar de traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas 

de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola 

Consellería? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a actividade e 

limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial 

énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou 

os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e 

ordenadores? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 



 

 

CEIP Santa María do Castro 

Rúa Valiño - Cesar 55  
15939 Castro (Santa María) 

881867032 881867036 
ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro 

 

 
 
 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material  de  hixiene  persoal  (máscaras, 

luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez 

realizadas as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 

síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e 

adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser 

en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que 

deben utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o 

acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o 

marcado pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 
3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que 

presente síntomas da enfermidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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“PROGRAMA DE ACOLLIDA” 

 

 

1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO........... 2 

2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN .......... 4 

3. FORMACIÓ DIXITAL ................................................................... 5 

4. ACTIVIDADES DE ACOLLIDA ..................................................... 10 

  



 

 

Programa de Acollida Página 2 
 

CEIP Santa María do Castro 

Rúa Valiño - Cesar 55  
15939 Castro (Santa María) 

881867032 881867036 
ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro 

1. NOVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 ENTRADAS*: Todos á mesma hora. Empezaremos a entrada polos grupos 

máis baixos. O alumnado situarase na zona delimitada para o seu nivel. O 

profesorado tomará a temperatura e botará o xel desinfectante.  

 

 SAÍDAS*: O alumnado empezará a baixar 5 minutos antes de que toque o 

timbre, sen cruzarse polo corredor. Situaranse na zona delimitada para o 

seu nivel. Empezarán a saída polos cursos máis baixos. 

 

*As familias de primaria non poderán entrar durante estes momentos no 

recinto escolar. 

 

 TRANSPORTE ESCOLAR: De momento manteñen o número de prazas e 

as paradas. Recomendamos na medida do posible que evitedes o seu uso. 

É obrigatorio o uso de máscara e o alumnado sentarase mantendo os 

grupos estables de convivencia do centro. 

 

 DENTRO DO CENTRO: 

 Creación de Grupos Burbulla: Non se mestura alumnado dos diferentes 

niveis e créanse Grupos estables dentro das aulas. 

 Uso de máscara obrigatorio para alumnado de Primaria. 

 Recreos todo o alumnado de Primaria á mesma hora pero distribuídos por 

zonas diferenciadas por niveis, que serán rotativas ó longo da semana. 

 En todas as dependencias haberá mesa de desinfección. 

 Circulación pola dereita. 

 Non poderán coincidir 2 niveis polos corredores. 

 Aseos: Aforo 1 persoa (Sinalización con semáforo). Desinfección 2 veces ó 

día. 

 Utilizaranse aulas dos especialistas. Estes serán os encargados de 

recoller e deixar ó alumnado nas súas aulas. 



 

 

Programa de Acollida Página 3 
 

CEIP Santa María do Castro 

Rúa Valiño - Cesar 55  
15939 Castro (Santa María) 

881867032 881867036 
ceip.santamaria.castro@edu.xunta.gal 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro 

 Desinfección dos postos de traballo e materiais de uso compartido ó 

rematar cada actividade. 

 Ventilacións en todos os cambios de clase. 

 

 

ACTUACIÓNS EN CASO DE ABROCHOS 

 

 EQUIPO COVID: 

Lucía (coordinadora) – Alma - Javier Míguez 

En caso de sintomatoloxía compatible chamar ó Centro: 881867032 

 

 APARICIÓN DE SÍNTOMAS NA CASA 

- Informar ó Equipo Covid do Colexio. 

- Pedir cita co  Pediatra. En caso de non conseguir cita para ese día acudir 

a Urxencias. 

- Seguir as recomendacións médicas. 

- Transmitir a información que vos dean no Centro de Saúde ó Colexio. 

 

 APARICIÓN DE SÍNTOMAS NO COLEXIO 

- Contactamos coa familia. 

- O Centro informa ó Equipo COVID-ESCOLA do centro de Saúde. 

- A familia solicita cita co Pediatra. En caso de non conseguir cita para ese 

día acudir a Urxencias. 

- Seguir as recomendacións médicas. 

- Transmitir a información que vos dean no Centro de Saúde ó Colexio. 
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2. ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN, HIXIENE E PROTECCIÓN 

 Distribuiranse as mesas mantendo a distancia de seguridade de 1´5 metros 

frontal e 1´20/1´30 lateral. 

 Dentro das aulas o alumnado estará sentado en subgrupos de 4-5 persoas. 

 Entradas e saídas do Centro delimitadas por zonas. 

 Circulación respectando a sinalización (pola dereita). 

 Aforo dos baños ilimitado a 1 persoa. 

 Recreos en diferentes espazos mantendo os grupos burbulla. 

 É obrigatorio o uso de máscaras en primaria durante todo o período lectivo e 

en infantil durante as entradas, saídas e recreos, así como nalgúns momentos 

dentro das aulas (adaptarémonos ó alumnado, introducindo o uso da máscara 

como unha rutina máis). 

 Traballarase co alumnado diariamente as medidas de prevención, hixiene e 

protección ata que sexan interiorizadas por todo o alumnado: 

- Evitar tocar ollos, nariz e boca. 

- Forma axeitada de esbirrar e tusir. 

- Tratamento do lixo – uso das papeleiras de pedal. 

- Uso correcto da máscara. 

- Desinfección de mans e lavado de forma correcta. 

- Distancia de seguridade: 1´5m. 

- Evitamos compartir material. 

- Procuramos non movernos do posto de traballo individual. 

- Desinfección de postos de traballo compartido. 
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3. FORMACIÓN DIXITAL 

 

PARA O ALUMNADO: 

Durante este ano académico engadimos 1 hora semanal de Informática en 

cada nivel educativo asociado á área de Lingua Castelá. Estas sesións serán 

impartidas polo mestre coordinador TIC do Centro. 

Os contidos a traballar serán os seguintes: 

 

a. Educación infantil: 

Traballarase con eles os seguintes Items: 

 Manexo do rato con autonomía. 

 Emprego de programas adicados para o manexo do rato. 

 Emprego de programas informáticos de edición de imaxes, para colorear. 

 Xogos informáticos para traballar diferentes contidos (Reciclase; Medio 

Ambiente) 

 Iniciación o emprego do teclado físico, (Nos cursos máis altos de Infantil) 

 

 

b. 1º e 2º nivel: 

 Utilización e aproveitamento didáctico dos encerados dixitais. Manexo 

dos programas propios dos mesmos, con sesións axeitadas ao seu nivel 

educativo. Aplicacións multimedia propias desta etapa e adaptación dos 

materiais curriculares de aula aos formatos dixitais que poidan ser 

usados nesta ferramenta. 

 Actividades de reforzo de materias instrumentais con aplicacións de libre 

distribución e preferiblemente en galego como Lim, Ardora, Clic 3.0, 

JClic. Complementaranse con outro software proporcionado por editoriais 

e de tipo comercial . 

 Actividades educativas multimedia en Internet, acceso sinxelo ás 

mesmas e procura de informacións simples. 
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c. 3º e 4º nivel: 

 Desenvolvemento e navegación autónoma na Aula Virtual do cole e as 

tarefas platexadas. 

 Creación de presentacións para poder acompañar unha exposición sobre 

un tema dado. 

 Nocións básicas sobre os ordenadores, os sistemas operativos e as 

aplicacións de ofimática máis básicas; tratamento de textos e 

presentacións de diapositivas. 

 Actividades educativas e xogos interactivos en Internet 

 Procura de información na Web e compilación sinxela da mesma en 

difrentes soportes ofimáticos 

 Uso de programas educativos: Lim, Ardora, Clic 3.0, JClic e actividades 

de reforzo das distintas materias a través de recursos interactivos das 

distintas editoriais 

 Iniciación ó uso do correo electrónico. 

 Realización de traballos colaborativos e individuais simples con Google 

Classroom. 

 Elaboración de pequenas curtas de vídeo a partires de imaxes realizadas 

por eles mesmos, das fotografías e vídeos tomadas nos diferentes 

eventos e gravacións de sons propios. 

 

d. 5º e 6º nivel:  

Neste ciclo está implementado E-dixgal en 5º, e comezarase co proxecto 

EDIXGAL no sexto curso. 

 Ordenadores e sistemas operativos: elementos básicos e periféricos dun 

ordenador notebook ABALAR, compoñentes internos.  Características e 

principais diferenzas dos sistemas operativos de usos libre e comercial. 

 Procura de información na rede: texto e imaxes. Utilización de 

buscadores 

 Utilización e aproveitamento didáctico do encerado dixital nas titorías de 

sexto. Manexo dos programas propios do Smart Board; Notebook, con 
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sesións axeitadas ao seu nivel educativo. Aplicacións multimedia propias 

desta etapa e adaptación dos materiais curriculares de aula aos formatos 

dixitais que poidan ser usados nesta ferramenta. 

 Ofimática: usando software libre e en galego 

1. Procesador de textos. Utilización e elaboración dos seus propios 

documentos.  

2. Elaboración de presentacións multimedia. Crear unha presentación a 

partires de imaxes e texto procurados na internet. Inserción de 

imaxes, cadros de texto, personalizar as animacións de imaxes textos 

e diapositivas, transicións, fondos… Gardar como e exportar en 

diferentes formatos. 

3. Realización de traballos colaborativos e individuais complexos con 

Google Docs 

 Tratamento do son e da imaxe dixital; usos básicos 

 Reforzo de materias: 

1. Uso de programas educativos: Lim, Ardora, Clic 3.0, JClic 

2. Programas de recursos da intranet, servidor do colexio e do Portal 

educativo da Xunta de Galicia  

3. Programas de uso comercial 

4. Programas de mellora da lingua Inglesa 

 Correo electrónico e mensaxería en rede. Creación e utilización básica 

dunha conta persoal de correo electrónico; creación de grupos pechados 

de contactos e permisos de participación (aulas virtuais...). 

 Participación activa na web do centro, publicación e actualización de 

contidos. 

 

 

PARA O PROFESORADO: 

Durante os meses de setembro e outubro realizarase unha formación inicial 

para todo o profesorado do Centro, que posteriormente se irá completando ó 

longo de todo o curso escolar. Esta formación será impartida polo mestre 
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coordinador TIC do Centro. 

Os contidos a traballar serán os seguintes: 

 Aula Virtual: 

  Emprego da aula virtual para crear Cursos/Tarefas/Probas 

 Matriculación do alumnado 

 Activar edición para crear as tarefas propostas. 

 Google apps: 

  Actualizar profesorado con google contacts curso 20/21 mediante 

arquivo .csv 

 Publicar presentación na web e logo insertala na aula virtual. 

 Visualizar contido nun google forms para poder publicitalo e 

engadilo na Ayula virtual ou publicitalo en calquera das aplicacións 

da plataforma google for education. 

 

 

 

PARA AS FAMILIAS: 

Durante o mes de setembro ofertaremos tamén para as familias formación 

dixital presencial, impartida polo coordinador TIC. A formación inicialmente 

realizarase nunha única sesión, aínda que se desenvolverán o número de 

edicións precisas para que todas as solicitudes sexan atendidas, xa que a Aula 

conta actualmente cun aforo de 18 postos escolares. Os contidos a traballar 

nesta formación serán os seguintes: 

 

 Aula Virtual: 

 Acceso á aula virtual con Usuario e Contrasinal. 

 Aprender a navegar dentro da aula virtual do cole. 

 Visualización da estrutura da aula virtual e resaltar os aspectos 

máis básicos dela. 

 Rogos e preguntas relativas o acceso o a resolución dunha tarefa 

plantexada. 
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 Google apps: 

 

 Acceso á conta mediante usuario e contrasinal 

 Explicación a nivel usuario de cada unha das google apps, 

centrándose maioritariamente en Gmail, Google Calendar; Drive, 

presentacións e docs. 

 Rogos e preguntas relativas á plataforma. 
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5. ACTIVIDADES DE ACOLLIDA 

 

ALUMNADO DE 5º E 6º DE INFANTIL E DE 1º A 6º DE PRIMARIA: 

O inicio das clases realizarase, tal e como establecen as últimas instrución 

enviadas pola Consellería, de forma gradual da seguinte maneira: 

10 de setembro: 5º Infantil, 1º-2º-3º Primaria 

11 de setembro: Todo o alumnado (a excepción do alumnado de 4º de Infantil) 

 

Durante os 2 primeiros días o alumnado incorporarase ó Centro como se 

estivéramos no curso 2019-2020, co seu titor e os seus compañeiros dese ano 

académico. O titor de 3º de Primaria (curso 2019-2020) non se atopa no 

Centro, xa que cambiou de destino, polo que ese alumnado será acollido polo 

mestre de música, xa que era tamén o seu mestre de matemáticas e era co 

que máis tempo pasaba o alumnado, a excepción do seu titor. 

 

Durante estes días os obxectivos principais serán: 

 Permitirlle ó alumnado pechar unha etapa da súa vida (despedirse de 

profesorado e compañeiros cos que levaban tempo convivindo). 

 Atender emocionalmente ó alumnado. 

 

As actividades a desenvolver nestes dous días serán fundamentalmente de 

transmisión das novas normas de organización e funcionamento e de atención 

emocional, permitindo que o alumnado verbalice a súa experiencia durante o 

confinamento, comparta os seus sentimentos e emocións, se sinta 

acompañado e comprendido á hora de abordar e contrarrestar a ansiedade 

social e a carga emocional desatada pola pandemia. 

 

 

ALUMNADO DE 4º DE INFANTIL: 

14 de setembro: Empezará o alumnado de 4º de Infantil coa seguinte 

organización para o seu período de adaptación: 
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- Luns 14 de setembro: O alumnado virá ó Centro dividido en 3 grupos 

durante 1 hora cada grupo (10:00-11:30-13:00) 

- Martes 15 de setembro: O alumnado virá ó Centro dividido en 3 grupos 

durante 1 hora e cuarto cada grupo (10:00-11:30-13:00) 

- Mércores 16 de setembro: O alumnado virá ó Centro dividido en 2 

grupos durante 1 hora e media cada grupo (10:00 – 11:45) 

- Xoves 17 de setembro: O alumnado virá ó Centro dividido en 2 grupos 

durante 1 hora e 45 minutos cada grupo (10:00 – 12:00) 

- Venres 18 de setembro: O alumnado virá ó Centro dividido en 2 grupos 

durante 2 horas cada grupo (10:00 – 12:15) 

- Luns 21 de setembro: Un único grupo durante 2 horas (11:00) 

- Martes 22 de setembro: Un único grupo durante 2 horas e media (10:30) 

- Mércores 23 de setembro: Un único grupo durante 3 horas (10:30) 

- Xoves 24 de setembro: Un único grupo durante 3 horas e media (10:00) 

- Venres 25 de setembro: Un único grupo durante 4 horas (9:35) 

- Luns 28 de setembro: Un único grupo en horario completo (9:35). 

 

* O alumnado de infantil sairá 10 minutos antes (14:25) para evitar 

aglomeracións co alumnado de primaria. 

 

 

 


