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BLOQUE I: DATOS DO CENTRO. 

1 Datos do centro 

 
 

Código   Denominación 

36014672 CEIP SERRA-VINCIOS 

 

Enderezo C.P. 

A Serra, s/n 36316 

Localidade Concello Provincia 

Vincios Gondomar Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

886120042 ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipserravincios/ 
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BLOQUE II: MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS. 

2 Equipo Covid 

 
 

Membros do equipo COVID 

Teléfono de contacto 886120042 

Membro 
1  

Miguel D. González Barreira Cargo Director 
(Coordinador) 

Tarefas 
asignadas 

- Coordinador do Equipo Covid. 
- Nomear os membros do equipo Covid. 
- Elaborar este “Plan de adaptación á situación COVID-19” no 

curso 2021/2022. 
- Adaptar as medidas organizativas do protocolo da Consellería de 

Educación ao contexto específico do noso centro educativo. 
- Manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes 

órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso, da 
Consellería de Sanidade ou do Sergas. 

- Comunicar os posibles casos de Covid-19 ás autoridades 
educativas (ao Equipo de Coordinación Operativa COVID) e 
sanitarias (Central de Seguimento de Contactos (CSC). 

- Interlocución coa Comunidade Educativa: persoal do centro, 
familias e alumnado. O equipo debe asegurarse que a 
información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro 
chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

- Rexistro das chamadas telefónicas e/ou correos electrónicos 
relacionados coa Covid-19. 

- Organización da distribución do material sanitario, levar a súa 
contabilización e inventario separado e certificar os consumos e 
gastos producidos. 

- Establecer as actuacións a desenvolver, en colaboración coas 
autoridades sanitarias e educativas no suposto de gromos. 

- Colaborar co departamento de orientación na identificación das 
necesidades de protección e hixiene do alumnado NEAE que 
precisa atención. 

- Adoptar as medidas necesarias para o reinicio da actividade 
presencial en caso de suspensión das clases en coordinación 
coas autoridades educativas e sanitarias. 

- Gardar segredo profesional sobre os datos sobre os que teña 
coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

Membro 
2 

Elena Paz Alonso Cargo Xefa de Estudos 

Tarefas - Elaborar este “Plan de adaptación á situación COVID-19” no 
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asignadas curso 2021/2022. 
- Adaptar as medidas organizativas do protocolo da Consellería de 

Educación ao contexto específico do noso centro educativo. 
- Interlocución coa Comunidade Educativa: persoal do centro, 

familias e alumnado. O equipo debe asegurarse que a 
información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro 
chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

- Rexistro das chamadas telefónicas e/ou correos electrónicos 
relacionados coa Covid-19. 

- Rexistro das ausencias (profesorado e alumnado) derivadas de 
posibles casos da Covid-19. 

- Organización da distribución do material sanitario, levar a súa 
contabilización e inventario separado e certificar os consumos e 
gastos producidos. 

- Potenciar o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente 
o cumprimento e comprensión das medidas de prevención e 
hixiene. 

- Dinamizar e promover hábitos de vida activa e saudable no 
centro. 

- Identificar ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla 
de equipamento para que a consellería adopte as medidas 
oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación 
realizada por medios telemáticos. 

- Adoptar as medidas necesarias para o reinicio da actividade 
presencial en caso de suspensión das clases en coordinación 
coas autoridades educativas e sanitarias. 

- Gardar segredo profesional sobre os datos sobre os que teña 
coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

Membro 
3 

Ana Mª Iglesias Iglesias Cargo Secretaria 

Tarefas 
asignadas 

- Elaborar este “Plan de adaptación á situación COVID-19” no 
curso 2021/2022. 

- Adaptar as medidas organizativas do protocolo da Consellería de 
Educación ao contexto específico do noso centro educativo. 

- Interlocución coa Comunidade Educativa: persoal do centro, 
familias e alumnado. O equipo debe asegurarse que a 
información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro 
chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

- Rexistro das chamadas telefónicas e/ou correos electrónicos 
relacionados coa Covid-19. 

- Organización da distribución do material sanitario, levar a súa 
contabilización e inventario separado e certificar os consumos e 
gastos producidos. 

- Potenciar o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente 
o cumprimento e comprensión das medidas de prevención e 
hixiene. 

- Dinamizar e promover hábitos de vida activa e saudable no 
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centro. 
- Identificar ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla 

de equipamento para que a consellería adopte as medidas 
oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación 
realizada por medios telemáticos. 

- Adoptar as medidas necesarias para o reinicio da actividade 
presencial en caso de suspensión das clases en coordinación 
coas autoridades educativas e sanitarias. 

- Gardar segredo profesional sobre os datos sobre os que teña 
coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

Suplente 
1 

Mª del Carmen Rivera Alen 

Suplente 
2 

Filomena Salgueiro Moure 

Suplente 
3 

María Josefa Oliveira Antón 

 
 

3 Medidas xerais de protección individual e colectiva 

 
HIXIENE DE MANS: 
- Realizarase unha axeitada hixiene de mans: Recoméndase priorizar o uso de auga e 

xabón durante cando menos 40 segundos e, se isto non é posible, pódese utilizar xel 
hidroalcohólico durante 20 segundos. Cando as mans están visiblemente sucias o xel 
hidroalcohólico non é suficiente, sendo necesario o uso de auga e xabón. 

- Educación Infantil: Restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico e priorizarase o uso de auga 
e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas. 

- Educación Primaria: Extremarase o coidado coa utilización do xel hidroalcohólico, 
administrando unha cantidade de xel adecuada ao tamaño da man de cada neno/a, 
informando aos nenos e nenas de que debe ser absorbido antes realizar outras tarefas. 
Nos grupos de idade ata os 7 anos, deberase prestar especial atención por parte das 
persoas responsables a aplicación do xel por parte do alumnado. 

 
TUSIR: 
- Ao tusir ou esbirrar non se retirará, de usarse, a máscara, e cubrirase a boca e o nariz co 

cóbado flexionado. Así mesmo evitarase tocar o nariz, os ollos e a boca porque facilita a 
transmisión. Deberán usarse panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e 
tiralos tras o seu uso a unha papeleira con bolsa e a poder ser con tapa e pedal, facendo 
unha posterior hixiene de mans. 

 
COMPARTIR MATERIAL: 
- Está permitido compartir obxectos, tanto dentro do grupo de convivencia estable (GCE) 

como entre GCE ou aulas do mesmo ou diferente nivel educativo, asegurando unha 
axeitada hixiene de mans. 
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MÁSCARA: 
- O uso da máscara rexerase pola lexislación vixente e posteriores actualizacións e 

recomendacións se as houber. Cando o seu uso estea indicado ou recomendado rexerase 
polo establecido no Anexo sobre medidas de protección individual. No caso do 
profesorado a máscara indicada será de tipo hixiénico, segundo o establecido no anexo 
citado, excepto indicación por parte do servizo de prevención de riscos laborais. 

- Cando exista obriga do uso da máscara, esta non será esixible nos seguintes supostos: 
• Persoas menores de 6 anos. 
• Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida 

verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou 
dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara ou ben presenten 
alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. 

• No caso de que, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte 
incompatible, conforme as indicacións das autoridades sanitarias 

- O uso da máscara no transporte escolar colectivo axustarase ao previsto na lexislación 
vixente sobre o uso en medios de transporte. 

- Debe explicarse o uso correcto da máscara: cubrindo o nariz e o queixo, e quedando ben 
axustada á cara. Tamén se darán indicacións sobre a súa substitución e lavado. Deberá 
manipularse só polas tiras, poñendo especial coidado no momento de poñela e quitala. Na 
cartelaría do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de 
máscaras. 

- Neste contexto normativo no que a máscara non resulta obrigatoria é especialmente 
relevante lembrar a importancia de manter o resto de medidas de protección que, ao longo 
da pandemia, téñense amosado eficaces. Así, a hixiene de mans, a ventilación e evitar as 
aglomeracións seguen a ter un alto valor protector. Con todo, débese ter en conta que nos 
centros educativos pode haber poboación vulnerable entre o alumnado e o persoal 
docente e non docente, polo que a máscara resulta nestes colectivos vulnerables 
particularmente recomendable. Polo tanto, e atendendo ás particularidades descritas, 
resulta recomendable, con carácter voluntario, o uso da máscara no interior dos centros 
educativos tanto por parte do alumnado coma dos/as traballadores/as do centro, de 
acordo ao establecido no documento DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS 
NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (25/04/2022) da 
Dirección Xeral de Saúde Pública. 

- En persoas con condicións de vulnerabilidade fronte á Covid-19 seguiranse as 
recomendacións que indique o seu profesional de referencia. 

- Debe prestarse especial coidado a evitar o posible estigma das persoas que, por 
condicións de risco ou por decisión persoal, sigan a utilizar as máscaras en calquera 
ámbito educativo e independentemente da súa obrigatoriedade. 

 
 

4 Limitación de contactos 

 
 
NÚMERO DE ALUMNOS E ALUMNAS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA: 
 

4ºEI 17 

5ºEI 13 
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6ºEI 21 

1ºEP 20 

2ºEP 18 

3ºEP 19 

4ºEP 20 

5ºEP 24 

6ºEP 23 

TOTAL: 175 

 
CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO:: 

 

Mestres/as titores/as 9 

Mestres Especialistas (PT, Música, Inglés, Apoio EI e EF) 5 

Mestres Especialistas (3 itinerantes: Orientación, AL e Relixión) 3 

Coidadora ANEAE 1 

Conserxe 1 

Coidadoras Comedor 3 

Limpadoras 2 

Condutores e Coidadoras Transporte 4 

TOTAL: 28 

 
 

DETERMINACIÓN DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES (GCE): 
 

Etap
a 

Educación Infantil Nivel 4º Grupo A 

Aula Nº 3 
Nº de alumnado 

asignado 
17 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 
Profesorado ANEAE 

1 
4 
3 

 

Etap
a 

Educación Infantil Nivel 5º Grupo A 

Aula Nº 1 
Nº de alumnado 

asignado 
13 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 
Profesorado ANEAE 

1 
4 
3 

 

Etap
a 

Educación Infantil Nivel 6º Grupo A 

Aula Nº 2 
Nº de alumnado 

asignado 
21 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 

1 
4 
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Profesorado ANEAE 3 

 

Etap
a 

Educación primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula Nº 14 
Nº de alumnado 

asignado 
22 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 
Profesorado ANEAE 

1 
4 
3 

 

Etap
a 

Educación primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula Nº 5 
Nº de alumnado 

asignado 
18 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 
Profesorado ANEAE 

1 
4 
3 

 

Etap
a 

Educación primaria Nivel 3º Grupo A 

Aula Nº 10 
Nº de alumnado 

asignado 
19 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 
Profesorado ANEAE 

1 
4 
3 

 

Etap
a 

Educación primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula Nº 11 
Nº de alumnado 

asignado 
20 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 
Profesorado ANEAE 

1 
4 
3 

 

Etap
a 

Educación primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula Nº 12 
Nº de alumnado 

asignado 
23 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 
Profesorado ANEAE 

1 
4 
3 

 

Etap
a 

Educación primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula Nº 13 
Nº de alumnado 

asignado 
23 

Profesorado titor/a 
Profesorado especialista 
Profesorado ANEAE 

1 
4 
3 

 
INTERACCIÓN ENTRE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE): 
- Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Especial: Na situación actual os 

grupos de convivencia estable (GCE) poden interactuar entre si tanto en exteriores como 
en interiores coa única excepción do comedor escolar e espazos alternativos 
habilitados para as comidas, nos que se manterá o GCE. 

- O tamaño máximo das clases será acorde aos rateos establecidos na normativa aplicable. 
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ACCESO DAS FAMILIAS AO CENTRO 
- Permítese o acceso de familias tanto aos espazos interiores como ao espazos ao aire libre 

do Centro e tanto para a entrada e saída do alumnado como para outras actividades, 
evitando aglomeracións. 

 
TITORÍAS: 
- Tamén se permiten reunións de titoría individual coas familias en espazos interiores ben 

ventilados (ou ben ao aire libre), cumprindo sempre coas medidas de protección e hixiene 
que estean vixentes en cada momento. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR: 
- No caso do transporte escolar colectivo será de aplicación a normativa vixente con 

respecto a medidas preventivas fronte a Covid-19 en medios de transporte. En todo caso 
recoméndase a priorización do transporte activo (camiñando ou en bicicleta, por exemplo) 
en roteiros seguros e camiños escolares, por ser unha opción máis saudable que evita 
compartir espazos pechados. 

 
EVENTOS DEPORTIVOS: 
- Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos 

realizaranse, sempre que sexa posible, ao aire libre e de acordo ás mesmas condicións 
que os seus homólogos comunitarios. 

 
 

5 Medidas xerais de limpeza no centro 

 
PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN: 
- Servizo de limpeza (mañá): 

• Dependente do Concello de Gondomar. Servizo eliminado. 
- Servizo de limpeza (tarde): 

• Dependente do Concello de Gondomar. 
• Contamos con 2 limpadoras que traballarán en horario de tarde, de 14:30h a 20,30h. 
• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 
• Limpeza e desinfección dos despachos e da sala de mestres. 
• Limpeza de aseos e vestiarios. 
• Intensificarase a limpeza, en especial en baños, espazos de comedor e nas superficies 

de maior uso. 
• Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, 

logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a 
xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.  

• Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

• O persoal de limpeza será o encargado de repoñer xabón e panos desbotables nos 
aseos e no comedor e xel hidroalcohólico nos dispensadores de parede. Vixiará que 
haxa existencias suficientes no centro e avisará ao membro do equipo covid encargada 
das compras cando se estean esgotando. 

• Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais 
recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 
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• Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para 
levar a cabo este labor, como son as luvas.  

 
VENTILACIÓN: 
- Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións de acordo co previsto 

no Anexo sobre ventilación: por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 
15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, 
cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos 
durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas 
ventás abertas para favorecer a circulación de aire e, especialmente se as ventás se 
atopan pechadas. As ventás dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a 
ventilación. 

- Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 
abertas o maior tempo posible. 

- Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de 
recirculación do aire interior. 

 
XESTIÓN DE RESIDUOS: 
- Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o 

secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en 
papeleiras ou contedores con bolsa e protexidos con tapa e, se é posible, accionados por 
pedal. 

- Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na 
fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez 
efectuadas as recollidas separadas). 

 
 

6 Xestión de casos 

 
- De forma xeral, e como froito de aprendizaxe da pandemia, non se debe asistir ao 

centro cando unha persoa presente síntomas agudos compatibles coa COVID-19 ou 
outra enfermidade infecciosa aguda e potencialmente transmisible. Esta medida 
tamén ten xustificación polo propio benestar da poboación infantil. 

- A xestión de casos e contactos en centros educativos realizarase acorde á Estratexia de 
vixilancia e control fronte á Covid-19 tras a fase aguda da pandemia e posteriores 
actualizacións, e conforme ás pautas de vixilancia e control epidemiolóxico da Consellería 
de Sanidade. 

- Será necesario manter a capacidade de vixilancia e as estruturas de coordinación 
necesarias, en especial no Equipo Covid, no caso de que fora necesario intensificar a 
xestión de casos e contactos por un cambio no situación epidemiolóxica. 

 
 

7 Comedor escolar 

 
- É necesario manter o reforzo das medidas de prevención, tanto na limitación de contactos 

no comedor escolar como na distancia interpersoal e a ventilación. Os comedores, e os 
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espazos alternativos habilitados para as comidas, permitirán a distancia interpersoal de 
1,5 m (flexible a 1,2m), salvo no caso de pertencer a un mesmo GCE, en cuxo caso esta 
distancia será aplicable entre GCE. 

- Maximizarase a ventilación, intensificándoa de maneira especial entre quendas (se as 
houber). 

- O cepillado de dentes ao remate do servizo de comedor é un hábito saudable que debe 
fomentarse nos comedores escolares. 
 

 

8 Actividades extraescolares, complementarias e aula matinal 

 
- Cando sexa posible para os obxectivos da actividade primaranse os desprazamentos 

activos no contorno cercano, o que supón ademais, unha actividade saudable. Se se fai 
uso do transporte público seguiranse as normas específicas determinadas para este tipo 
de transporte. 

- No caso de visitas a museos, cines, teatros, etc, seguiranse as medidas preventivas 
establecidas polo lugar que se visite. 

- Nas actividades complementarias que se desenvolvan no centro educativo poderán acudir 
persoas externas ao mesmo, sempre que manteñan as medidas de prevención, hixiene e 
promoción da saúde establecidas. 

- Para a celebración de actos de graduación, de fin de curso ou outro tipo de eventos 
sociais ou culturais que poidan ter lugar no centro educativo e no contexto da súa 
actividade, atenderanse as medidas de prevención fronte a Covid-19 existentes para 
eventos culturais na comunidade autónoma. 

- No caso de saídas con pernocta esta poderá organizarse en GCE e, naqueles cursos non 
organizados por GCE estableceranse subgrupos fixos para a pernocta. 

- Permítese mesturar grupos ou aulas en actividades extraescolares tanto ao aire libre como 
en interiores, garantindo o resto de medidas de prevención e priorizando, cando sexa 
posible, as actividades ao aire libre. 

- Cando se organicen almorzos ou merendas farase preferentemente ao aire libre. De 
realizarse en interior, seguiranse as pautas previstas para comedores escolares. 

- Nas clases prácticas de voz, canto, e instrumentos musicais de vento aumentarase a 
distancia interpersoal, valorando a realización ao aire libre ou maximizando a ventilación. 

 
 

9 Subministración de material de protección 

 
- A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e 

máscaras de protección. Corresponde ao equipo formado na Covid-19, en colaboración 
coa secretaría do centro, o inventario das mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución 
que acredite a súa entrega e o seu consumo para a actividade propia do centro. 

- Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o 
aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, 
en especial xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de 
limpeza e desinfección, mamparas para uso no comedor, papeleiras de pedal, impresión 
de cartelaría e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección. 
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- O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e contabilización 
dos custos deste material sexan individualizables respecto das restantes subministracións 
do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de 
prevención e hixiene ante o Covid-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo. 

- Corresponde ao equipo Covid en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou 
organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e 
certificar os consumos e gastos producidos. 
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BLOQUE III: MEDIDAS QUE AFECTAN ÁS CONDICIÓNS 
LABORAIS. 

 

10 Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade 

 
- De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 

traballadores vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 
condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de 
forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá 
avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e 
emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, 
seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 
riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2 

 
 

11 Organización e documentos do centro 

 
- A persoa titular da dirección é a encargada de manter a comunicación dende o centro 

educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da 
Consellería de Sanidade, do Sergas . Correspóndelle así mesmo a comunicación co 
persoal do centro e coas familias e alumnado. 

- O equipo Covid-19 de cada centro educativo deberá estar en disposición de dispoñer no 
menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro (a 
información deberá agruparse por aula e co profesor asignado á mesma ou en contacto co 
alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, un ou varios números de 
teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades 
sanitarias. 

 

12 Medidas relativas ás familias e ANPA 

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

centro educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos, realizarase 
de acordo co previsto no apartado 8. 

 

13 Medidas xerais en relación co alumnado transportado 

 
- O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo 

órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a 
prazas coa obriga do emprego de máscara.  
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- Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 
alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo 
leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento 
en todo momento. 

- Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha 
mellor trazabilidade dos contactos, salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as 
autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

 

14 Utilización de cartelaría no centro 

 
- O centro disporá de cartelaría informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de 

recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade,sintomatoloxía do Covid-
19 e medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información 
sobre hixiene individual. 

- A cartelaría de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica ou 
impresa polo propios centros en tamaño A3 ou superior. 
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BLOQUE IV: MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E 

PEDAGÓXICO. 

15 Educación en Saúde 

 
- O equipo Covid debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros 
educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa, establecendo 
canles de comunicación fluída: 
• Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 

medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa 
vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa. 

• Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias, 
mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir. 

• Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información 
sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

- Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as 
medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á Covid-19, para facer do 
alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, 
estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de 
educación e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de 
maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. 

- A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos 
de vida activa e saudable nos centros educativos a través de dun gran abano de 
programas como son o Plan proxecta e Contratos-programa, entre outros. Estas e outras 
actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas 
marcadas: 

a) Hábitos de alimentación saudable. 
b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 

- A Consellería de Sanidade continuarán mediante fórmulas de teleformación, a formación 
suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. 
Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2021/2022 
incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 
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BLOQUE V: ANEXOS. 

- Anexo I: Escenarios comedor escolar 
- Anexo II: Anexo sobre ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19 
- Anexo III: Medidas de protección individual 
- Anexo IV: Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidade en ámbitos non 

sanitarios nin sociosanitarios 
- Anexo V: Cartelaría. 
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