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1. Datos do centro

Código  Denominación

36012985 CEIP de Sestelo - Baión

Enderezo C.P.

Lugar de Sestelo s/n 36614

Localidade Concello Provincia

Baión Vilanova de Arousa Pontevedra

Teléfono Correo electrónico

886 151 898 ceip.sestelo.baion@edu.xunta.gal

Páxina web

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

669 61 03 09

Membro 1 David Paz Nóvoa (director) Cargo Coordinador

Suplente Mª Dolores Canto Caamaño

Tarefas asignadas

• Nomear membros e suplentes do equipo COVID
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Coordinación co equipo COVID.
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
• Comunicación de casos.
• Organizar as entradas e saídas do centro, das aulas e dos tempos de

lecer.

Membro 2 Paula Otero Vázquez (Secretaria) Cargo Membro

Suplente Mª Esperanza Doval Lago

Tarefas asignadas
• Elevar as propostas do equipo de educación infantil.
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil.
• Garantir a difusión da información ao ciclo de infantil e ás familias

Membro 3 Mª América Ruel Mandayo (xefa de estudos) Cargo Membro 

Suplente Covadonga Martínez López

Tarefas asignadas
• Elevar as propostas do equipo de educación primaria
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria.
• Garantir a difusión da información ao ciclo de primaria e ás familias

3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde de Vilanova de Arousa Teléfono 986 505 470

Contacto Dra. Sonia Gomara

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

Espazo de uso individual situado ao carón da conserxería para illar aquelas persoas nas que 
se detecten síntomas compatibles coa COVID durante a xornada lectiva e mentres non se 
xestiona o seu traslado.
O espazo será o que ata agora foi utilizado pola AMPA, na planta baixa da escola. Contará 
coa ventilación adecuada e estará dotado de caixa de urxencias e de material de protección 
individual, así como termómetro, máscaras hixiénicas e FFP2, luvas, solución hidroalcohólica, 
papeleira de tapa e pedal e panos desbotables.
Crearase un segundo espazo situado na planta primeira da escola, o antigo gabinete de 
Audición e Linguaxe, acondicionado coas mesmas prestacións que o anterior, para a eventual
detección de síntomas de maneira simultánea en dous alumnos do centro.
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5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e
indicar o número total) 

Alumnado de 4º de Educación Infantil 12

Alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil 20

Alumnado de 1º de Educación Primaria 10

Alumnado de 2º de Educación Primaria 7

Alumnado de 3º de Educación Primaria 14

Alumnado de 4º de Educación Primaria 15

Alumnado de 5º de Educación Primaria 19

Alumnado de 6º de Educación Primaria 12

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

Educación Infantil 2

Educación Primaria 6

Especialistas 7

Persoal non docente 2

Total 17

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

Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grupo A

Aula 4º EI Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación Infantil Nivel 5º e 6º Grupo A

Aula 5º-6ºEI Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo A

Aula 1ºEP Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo A

Aula 2ºEP Nº de alumnado asignado 7 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo A

Aula 3ºEP Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo A

Aula 4ºEP Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 7

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo A

Aula 5ºEP Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7
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Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo A

Aula 6ºEP Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 6

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)

Os  grupos  de  convivencia  estables  estarán  formados  ata  un  máximo de  25  alumnos/as,
poderán socializar  e xogar  entre si  sen ter  que manter  a  distancia  interpersoal  de forma
estrita. Cada grupo deberá evitar a interacción con outros do centro educativo e no caso que
isto suceda terán que cumprirse as medidas de seguridade, mantendo unha distancia mínima
dun metro e medio.

As medidas que se levarán a cabo cos grupos de convivencia estable son:
1. Utilizarán a súa aula de referencia para realizar a súa actividade lectiva.
2. Uso obrigatorio de máscara para todo o alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria.

Considérase moi recomendable na etapa de Educación Infantil.
3. Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto

social  e  permitir  que  se  realice  unha  correcta  hixiene  de  mans  se  non  se  fixo
previamente.

4. A merenda realizarase na clase antes do tempo de recreo ou no patio, ao aire libre,
naqueles grupos nos que resulte máis difícil gardar as distancias de seguridade.

5. Unha vez dentro da aula colocarán as súas prendas en cadansúa cadeira. No tocante
a Educación Infantil, empregarán as perchas habilitadas no exterior da aula.

6. Asignarase un pupitre e cadeira para cada alumno/a, que será o único que poderán
utilizar  durante  a  xornada  escolar.  Estas  mesas  colocaranse  en  liñas  e  estarán
orientadas no mesmo sentido, mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a. En
Educación Infantil será posible determinar outro tipo de disposición dos pupitres.

7. Adoptarase a maior distancia posible entre pupitres, tendo en conta sempre que a
distancia mínima é dun metro e medio entre cadeiras. No caso de Educación Infantil a
distancia será entre os subgrupos de cada aula.

8. O alumnado, sempre que sexa posible, gardará o seu material no propio pupitre para
evitar o contacto co resto dos compañeiros. 

9. É  recomendable  que  cada  alumno/a  teña  o  seu  material  gardado  en  contedores
propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu
nome.

10. O  alumnado  deberá  traer  só  o  material  preciso  para  cada  día  para  o  correcto
desenvolvemento da materia, evitando que existan zonas comúns onde haxa material
en contacto.

11. Cada  alumno  deberá  traer  o  seu  xel  hidroalcóholico.  En  Infantil  empregaranse
toalliñas desinfectantes.

12. Non se  poderá usar  material  compartido,  agás  que  sexa  necesario,  sen  a  previa
desinfección do mesmo. Unha vez terminada a clase volverase a desinfectar.

13. Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a teña
entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o
común antes de cada uso.

14. Evitarase  o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse
para  realizar  pequenos  estiramentos  ou  exercicios  posturais  que  non  impliquen
moverse do posto escolar.

15. Ao finalizar a xornada escolar os pupitres quedarán baleiros e cada neno/a limpará a
súa  mesa e  cadeira  (con panos desbotables  e  desinfectante)  e  coas medidas de
seguridade precisas.

16. Se un mestre/a utiliza mobiliario ou material común na aula que poida ser usado por
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diferente  profesorado  (mesa,  cadeira,  ordenador,  PDI,  etc.)  deberá  realizar  a  súa
desinfección despois de cada uso.

17. As ventás, portas, persianas, dispositivos de iluminación, os proxectores, e restantes
ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado coas medidas
de seguridade e hixiene que procedan. Ademais procurarase que as aulas estean o
máis ventiladas posible.

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)

Persoal docente e non docente: 
Vía telefónica chamando ao centro ou ao coordinador do equipo COVID, mensaxe ou correo
electrónico.

Alumnado:
Vía telefónica chamando ao centro, mensaxe en Agueiro ao coordinador COVID ou correo
electrónico.

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

Persoal docente e non docente:
O rexistro de ausencias realizaranse da maneira habitual diariamente, a través das follas de
rexistro de XADE.

Alumnado:
O rexistro de ausencias realizarase da maneira habitual, a través das follas de rexistro  de
XADE  e  engadirase  un  rexistro  específico  para  aquelas  ausencias  provocadas  por
sintomatoloxía compatible con COVID-19.

Os rexistros das ausencias derivadas por sintomatoloxía compatible serán entregados cada
fin  de  mes  á  persoa  que  exerza  a  Xefatura  de  Estudos  e  esta  informará  sempre  ao
coordinador COVID.

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

Cando se teña coñecementos da existencia dunha ausencia relacionada coa sintomatoloxía 
compatible coa COVID-19, o procedemento será o seguinte:

Persoal docente e non docente
1. Non acudirá ao centro educativo.
2. Poñerase en contacto co seu centro de saúde de referencia e manterase en illamento 

preventivo domiciliario.
3. Chamará inmediatamente a algunha das persoas membros do equipo COVID-19, esta

remitirá a información ao coordinador.
4. Rexistrarase a incidencia na aplicación informática Educovid, que xerará unha alerta 

na Central de Seguimento e Contactos (CSC), a cal se ocupará da vixilancia evolutiva 
das persoas identificadas como contactos.
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Alumnado
No caso de detectarse sintomatoloxía compatible na casa:

1. Non acudirá ao centro educativo.
2. A familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a.
3. A familia porase en contacto con algunha das persoas membros do equipo COVID, 

esta remitirá a información ao coordinador.
4. Rexistrarase a incidencia na aplicación informática Educovid, que xerará unha alerta 

na Central de Seguimento e Contactos (CSC), a cal se ocupará da vixilancia evolutiva 
das persoas identificadas como contactos.

No caso de detectarse sintomatoloxía compatible no colexio:
1. Levarase ao espazo de illamento habilitado no centro.
2. Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa 

que quede ao seu coidado)
3. Chamada telefónica á familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no 

centro coa maior brevidade posible.
4. A familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra.
5. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 

061.
6. Rexistrarase a incidencia na aplicación informática Educovid, que xerará unha alerta 

na Central de Seguimento e Contactos (CSC), a cal se ocupará da vixilancia evolutiva 
das persoas identificadas como contactos.

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)

Os pupitres colocaranse de maneira que a distancia interpersoal sexa a máxima posible que
permita a aula, como mínimo dun metro e medio na etapa de primaria. En infantil traballarase
con grupos colaborativos dun máximo de cinco alumnos que deberán gardar a distancia cos
outros grupos. 

Ver Anexo III (planos da situación do alumnado nas 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)

O tamaño das aulas permite gardar as distancias mínimas, non é preciso determinar outros 
espazos para desenvolver as clases ordinarias.

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
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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) 

Os  espazos  habilitados,  que  contarán  coas  medidas  hixiénicas  precisas  (pantalla  de
metacrilato, papeleiras con tapa e pedal, máscaras hixiénicas, etc.), serán os seguintes:
- Espazo AL: anterior sala de mestres
- Espazo Orientación: anterior sala de mestres

O cuestionario  de avaliación  de medidas  será  o  que  figura  no anexo correspondente  do
protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de
Galicia para o curso 2020-2021.

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

As reunións de titoría realizaranse por teléfono ou por videoconferencia a través da plataforma
ofertada pola Consellería Cisco Webex.
Será  obrigatoria  a  cita  previa,  empregando  calquera  das  canles  reflectidas  nas  NOFC
(AbalarMóbil, teléfono ou Agueiro)

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

As canles de información e comunicación coa comunidade educativa son as seguintes:
• Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do centro será o portal de 

acceso a toda a información de relevancia.
• Empregarase AbalarMóbil para transmitir avisos e mensaxería con todas as familias ou cun 

grupo delas.
• Mediante a plataforma Agueiro as familias e o alumnado disporán de información relevante 

relacionada co plan de adaptación, protocolos de entradas e saídas e toda a información 
esencial proporcionada polo equipo docente para cada grupo de alumnos.

• Mediante vía telefónica tamén se poderá obter información puntual.
• A información cos provedores e persoal do concello xa se realiza habitualmente por email 

ou teléfono, polo que seguiremos a empregar estas vías.
• Farase unha videoconferencia ao inicio de curso coas familias substituíndo a reunión física 

de información xeral que se fai de forma anual. Os titores poderán facer unha 
videoconferencia coas familias da súa titoría para indicar pautas de actuación, normas, etc.

17. Uso da máscara no centro

O alumnado de primaria, profesorado e persoal non docente teñen a obriga de usar máscaras
en todo momento. No caso do alumnado de Educación Infantil o seu uso é moi recomendable.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Mediante AbalarMóbil darase a coñecer que dito plan poderase encontrar na web do centro e 
en Agueiro.
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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)

Conserxe:
• Limpeza e desinfección dos aseos da planta baixa
• Limpeza do comedor
Limpadora 1 (mañá: 9:00 – 11:30, polas tardes de 16:00 a 21:00)
• Limpeza e desinfección continua de cada aseo que fora empregado ao longo da xornada 

ademais das aulas e uso común.
• Limpeza dos pasamáns e pomos das portas.
Limpadora 2 (mañá: 11:30 – 14:30, polas tardes de 16:00 a 21:00)
• Limpeza e desinfección continua de cada aseo que fora empregado ao longo da xornada 

ademais das aulas e uso común.
• Limpeza e desinfección dos despachos.

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)

Conserxe: 7:30 – 14:00.
Limpadora 1 e 2: quenda de mañá 9:00 – 11:30, 11:30 – 14:00
Limpadora 1 e 2: quenda de tarde 16:00 – 20:00

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

O persoal de limpeza disporá de material, utensilios básicos e elementos de protección 
necesarios para o desenvolvemento das súas tarefas. Os elementos de protección 
aconsellados son as luvas e a máscara aínda que se aconsella tamén o emprego de 
protección ocular, ben sexa lentes ou pantalla.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

Os cadros de control de limpeza figurarán na entrada dos aseos e neles anotarase a data, as 
horas as que se realizaron os labores e a persoa encargada de levalas a cabo.

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

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas, 
realizaranse tarefas de ventilación de maneira frecuente de polo menos 15 minutos ao inicio 
da xornada, nos recreos e ao finalizar as clases. De ser posible tamén se ventilarán as aulas 
entre unha clase e a seguinte. Cando as condicións meteorolóxicas o permitan, manteranse 
as xanelas abertas o maior tempo posible.
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Pola mañá será responsable dela o profesorado de cada curso, que antes de cada cambio de 
clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist que estará na mesa do 
mestre.

(ver Anexo II)

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Os espazos para a xestión dos residuos serán as papeleiras habilitadas en cada aula e nos 
corredores e espazos exteriores. Cada papeleira estará etiquetada dunha cor segundo o tipo 
de lixo evitando así riscos para o persoal de limpeza
Os residuos de material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) depositaranse na 
fracción restos, mentres que o resto de material recollido noutros depósitos botarase  no 
contedor correspondente (orgánico, plásticos, papel,...)

Id. Material de protección

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

O equipo COVID-19 en colaboración coa secretaría levará rexistro e inventario específico do 
material dispoñible de protección, limpeza e desinfección relacionado coa COVID-19, tanto do
aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de protección 
proporcionado pola administración, coma do resto de material necesario que correrá conta 
dos gastos de funcionamento do centro (xel hidroalcohólico, dispensadores, panos 
desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresións de 
cartelería, máscaras de protección, etc.).
Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do centro denominado 
“Material COVID-19”

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

Comprarase o citado material de protección tratando de optimizar os recursos económicos 
dispoñibles e para sufragar o resto de material que non aporte a Consellería e Concello. 
Procurarase adquirir o material de protección en establecementos da contorna sempre que 
ofrezan as condicións de seguridade necesarias.

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

Desde o inicio de curso escolar en cada aula haberá unha dotación de máscaras na mesa do 
profesor, ademais haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un difusor 
para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios. O conserxe será o encargado 
de facer as reposicións do xel e de comunicar a dirección a necesidade da adquisición do 
mesmo.

Páxina 10 de 24 



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)

• Non asistirán ao centro aqueles alumnos/as, 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 estreito con algunha 
persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán aos centros as 
persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.

• Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeite que comeza a 
desenvolver síntomas compatibles, con COVID-19, seguirase un protocolo de actuación 
previsto con antelación:

I. Levarase a un espazo separado de uso individual. Este espazo é o que ata 
agora empregaba a ANPA do centro. Tamén se disporá doutro espazo, o 
anterior gabinete de Audición e Linguaxe.

II. Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto a quen iniciou os síntomas como 
á persoa que quede ao seu coidado).

III. Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado, que deberá acudir 
ao centro na maior brevidade posible.

IV. A familia deberá chamar ao centro de saúde de atención primaria de referencia
do alumno, ou ao teléfono de referencia do SERGAS. Seguiranse as súas 
instrucións.

V. 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 intrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica 
sexa valorada por un profesional sanitario.

• No suposto da aparición dun caso ou dunha sospeita de coronavirus nun centro educativo, 
tanto sexa do alumnado, profesorado, ou persoal do centro, a persoa coordinadora do 
equipo formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do 
eventual afectado/a, os considerados contactos estreitos, os compañeiros afectados e o 
seu profesorado, así como quen poida ser unha persoa próxima vencellada ao centro 
educativo.

• Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan 
dentro do centro e os identificará enviando a listaxe de contactos a Central de Seguimento 
de Contactos (CSC) que se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas 
como contactos. Estes terán a consideración de contactos estreitos dun caso de COVID-19 
e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o periodo que sinale a Xefatura de 
Sanidade.

• A familia dun neno/a con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta telefónica co 
seu pediatra para que este/a avalíe a necesidade da solicitude dun test diagnóstico.

• Se non houbese cita para ese día irá ao PAC, previa chamada telefónica para a valoración 
polo médico de atención primaria. Antes de acudir ao PAC daranlle as indicacións 
oportunas para o desprazamento e acceso a instalación.

• Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19, seguiranse as recomendación da 
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que  teña que estar illada unha parte dun 
centro educativo (aula/grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma 
habitual en función do número de contactos en cada abrocho.

• 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 de 
conformidade cos seguintes supostos:
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1. A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 
corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado 
a ese grupo.

2. Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días 
poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde surxira o 
abrocho ou de ser o caso da totalidade do centro educativo.

• A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación e un suposto de declaración
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento 
de polo menos 10 días no caso da persoa enferma e de entrada en corentena de 14 días a 
todas as persoas que teñen a consideración de contacto próximo de conformidade coas 
indicación das autoridades sanitarias.

• A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación de nivel de
risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de risco NR2 para os 
supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.

• 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 a Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. 
O modelo proposto establece 4 fases. 

• Fase 1 (Adecuación dos espazos)
Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. 
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:

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.
- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se 
consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles.
- Redefinición dos circuítos de circulación interna.
- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada.
- Reorganización das quendas para o horario da comida.

• Fase 2 (Formación de pequenos grupos)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%.Esta fase é fundamental
para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.
Obxectivos:

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de 
máscara e de hixiene de mans.
- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.
- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.
- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.
- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2

• Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%.
Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento 
físico cun grupo máis numeroso.
Obxectivos:
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- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva.
- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos.

• Fase 4 (Fase de reactivación)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter 
dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as 
medidas necesarias no período de pandemia.

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 persoa que realizará as comunicacións das incidencias ás autoridades sanitarias será o 
coordinador COVID ou a persoa en quen delegue ou o substitúa (de ser o caso).

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)

Seguindo o apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da COVID19 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.
Esta documentación, revisada e rexistrada, será enviada vía correo electrónico á xefatura 
territorial correspondente en espera da resolución da mesma.

Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación correspondente.
As comunicacións  privadas do DO coas familias farase a través do correo electrónico e de 
mensaxe privada.

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—)

En cumprimento do apartado 11.1 do protocolo, co fin de evitar aglomeracións de persoas nas
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entradas e nas saídas, e aproveitando a ubicación e morfoloxía do centro, establecemos unha
única quenda e tres entradas e saídas diferenciadas para o alumnado segundo o nivel e a 
etapa (Ver Anexo I).

-Educación Infantil
Entrada: 9:00, pola porta B, na fachada principal, á que se accede por unha nova cancela
comunicada  co  aparcadoiro  da  escola.  Accederase  ao  interior  do  recinto  e  esperarase
mantendo sempre a distancia de seguridade, o máis cerca posible da porta de acceso. 
Saída: 14:00. Pola mesma porta que na entrada. O lugar de espera para a recollida tamén
será o mesmo, dentro do recinto escolar na área que se indica na infografía compartida coas
familias.

-Educación Primaria: 1º, 2º, 3º
Entrada: 9:00, polo portón A, ao que se accede desde o aparcadoiro. Neste caso, non se
accederá ao recinto do colexio, polo que se esperará fora do mesmo mantendo unha distancia
de seguridade. Para facilitar a entrada do alumnado e cumprir coas necesarias medidas de
hixiene, prégase puntualidade por parte das familias.
Saída: 14:00. Polo mesmo acceso e lugar de espera para a recollida que o da entrada. Para
facilitar a entrega, prégase tamén puntualidade. A entrega do alumnado tratará de facerse
sempre seguindo a mesma orde (1º – 2º – 3º).

-Educación Primaria: 4º, 5º e 6º
Entrada: 9:00, polo acceso C, a porta principal do colexio, á que se pode acceder pola nova
cancela desde o aparcadoiro. Accederase ao interior  do recinto e esperarase mantendo a
distancia de seguridade, xunto ao enreixado da escola e próximos ás columnas. O alumnado
entrará ordenadamente gardando a distancia de seguridade.
Saída:14:00. Mesmo acceso e lugar de espera para a recollida que o da entrada. O lugar de
espera para as familias será dentro do recinto tal como vén indicado na infografía compartida
nas plataformas de uso habitual.  Os alumnos destes niveis  que teñan irmáns nos cursos
inferiores de primaria sairán acompañados dos seus irmáns máis pequenos.

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

Os accesos ao edificio escolar serán tres:
Porta A. Comunica o aparcadoiro directamente co edificio e será utilizada polo alumnado de
1º, 2º e 3º de primaria.
Porta B. Na fachada principal, igualmente comunicada co aparcadoiro a través dunha nova
cancela. Será utilizada polo alumnado de educación infantil.
Porta C. Na fachada principal, comunicada por medio da nova cancela que dá acceso ao
aparcadoiro exterior. Será empregada polo alumnado de 4º, 5º e 6º de primaria e polo resto do
alumnado de primaria sempre que vaia acompañado a un irmán e gardando obrigatoriamente
a distancia de seguridade co resto de persoas.

A  circulación  dentro  do  centro  guiarase  polas  frechas  azuis  marcadas  nos  corredores,
distanciadas nun metro  e  medio  e  mantendo,  como criterio  xeral,  a  circulación pola  man
dereita. Os dous núcleos de escaleiras serán utilizados preferiblemente polo alumnado máis
próximo a elas. O elevador, como regra xeral, non se poderá utilizar.
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As saídas ao patio no tempo de recreo tamén se efectuarán por accesos diferenciados, de
maneira semellante ás entradas ao centro. O alumnado de infantil empregará o acceso máis
próximo  ás  súas  aulas.  O  alumnado  de  1º,  2º  e  3º  utilizará  o  acceso  que  comunica
directamente co recibidor  da escola e o resto de alumnado accederá ao patio  pola porta
principal ao longo da súa fachada, sempre gardando a distancia de seguridade.

(ver Anexo I)

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)

A cartelería informativa suxerida pola Consellería de Educación estará nas entradas, nos 
corredores, nas escaleiras e nas zonas de recreo.
A información será xeral e advertirá sobre o respecto da distancia de seguridade, a 
sintomatoloxía COVID-19 e as medidas básicas de hixiene persoal e distancia social.
Ademais da cartelería “oficial” enviada pola Consellería, colocaranse carteis de elaboración 
propia e de estética tipo “cómic”, que poderá formar parte dun programa propio de educación 
para a saúde.
Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola 
dereita do mesmo. Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de 
espera, o persoal de limpeza axudará no acceso seguro aos mesmos. Nas aulas e aseos 
reforzarase a información sobre hixiene individual.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Entrada
O alumnado transportado será o primeiro en chegar ao centro. Entrará pola porta A onde será 
recibido por un mestre de garda, quen se ocupará de verificar o correcto lavado de mans con 
hidroxel. Posteriormente, seguindo as sinalizacións, accederá a aula que lle corresponda 
onde xa estará agardando o mestre ou mestra encargado da primeira sesión lectiva.

Saída
Cinco minutos antes da saída, o alumnado transportado situarase nunha fila gardando a 
distancia interpersoal de 1,5 m. Un mestre de garda ocuparase de guiar o grupo cara a porta 
A acompañando a todo o alumnado ata o acceso aos autobuses.

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

Entrada: 3 mestres. O persoal de garda será quen controlará os accesos, mentras que o 
demais profesorado estará nas aulas.
Recreo: 6
Saídas: 3
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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)

No programa de madrugadores cada alumno/a fará uso dunha mesa e cadeira individual que
estarán  dispostas  no  comedor  escolar  ocupando  o  maior  espazo  posible  favorecendo  o
máximo distanciamento. Neste tempo poderán ver debuxos animados. Cinco minutos antes
do comezo das clases os mestres de garda subirán ao alumnado cara as súas respectivas
clases,  en  orde  (por  niveis)  e  con  distancia  interpersonal.  A  entrada  do  alumnado  de
madrugadores será pola porta C, no lado da fachada principal, sempre tocando o timbre e
deixando rexistro de deixar ao neno por vía telemática para evitar o uso de papel e posibles
contaxios.
Este  curso  o  programa  de  madrugadores  non  permitirá  o  uso  deste  servizo  de  forma
esporádica, como se veu facendo ata agora, ao igual que sucede co servizo do comedor.

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)

Non se realizarán actividades extraescolares por parte da ANPA.

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

Xuntanzas da ANPA:
Estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático. Cando sexa oportuno 
reunirse de forma presencial farase sempre cumprindo coas distancias mínimas interpersoais.
En calquera caso, estas reunións realizaranse fóra do centro.

Reunións do Consello Escolar:
Estas reunións realizaranse de xeito telemático mediante a plataforma Cisco Webex que 
proporciona a Xunta de Galicia. As votacións emitidas no seo do Consello Escolar terán 
validez legal segundo o estipulado no punto 27 do protocolo. 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

O profesorado do centro reservará unha hora semanal para prestar atención ás familias do 
seu alumnado. Esta franxa horaria poderá adaptarse ás circunstancias de cada grupo. O 
profesorado coordinarase para evitar, no posible, solapamentos de franxas que dificulten a 
comunicación coas familias. O profesorado comunicará o día da semana e a franxa horaria na
que atenderá, sempre por vía telemática, as familias do seu grupo. Será preciso solicitar cita 
previa por calquera destas canles: Abalarmóbil, Agueiro ou correo electrónico.

Páxina 16 de 24 



40. Normas para a realización de eventos

Debido á necesidade de restrinxir os agrupamentos e de evitar as aglomeracións de grande 
cantidade de persoas, este curso non se realizarán actividades e celebracións de centro que 
xuntaban a unha gran cantidade de xente. Deste xeito non se celebrará o Festival de Nadal 
ou actos como o Magosto ou o Entroido.
Estas celebracións poden ter lugar dun xeito que se adapte ás circunstancias e deberán ser 
organizadas polo equipo docente cumprindo as seguintes condicións:
Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre
Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en 
quendas.
Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do 
evento.
En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas 
cumpran co aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos.
Non se realizarán saídas didácticas ao non poder asegurar as medidas mínimas de hixiene 
precisas para o alumnado e profesorado.

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)

O aforo dos autobuses será o determinado polo órgano autonómico ou estatal competente. 
Inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas coa obriga do emprego de máscara. 
Os/as acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 
alumnado velarán porque todos/as os/as ocupantes do vehículo leven posta a máscara 
durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.
Os autobuses farán a parada, como é habitual nos espazos determinados e identificados para
cada un. Os/as ocupantes dos autobuses baixarán de maneira graduada; ata que non saian 
todos/as os/as ocupantes do primeiro, non poderán facelo os/as do seguinte.
O alumnado sairá e accederá ao recinto pola beirarrúa, nos sentidos de circulación marcados 
e mantendo ringleiras coa suficiente distancia de seguridade.
O alumnado de bus subirá directamente para as súas respectivas clases onde estará o seu 
titor/a.
O profesorado de garda da vixilancia das entradas chegará ás 08:40 e controlará que todos 
os puntos antes mencionados se cumpran ata o momento de comezo das clases.
Con respecto á saída, o alumnado transportado sairá uns minutos cun timbre específico para
este alumnado. antes que o horario do seu grupo, para evitar aglomeracións. Cando xa estea
todo o alumnado transportado o mestre/a de garda acompañaraos ao autobús.
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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 uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado 
separado por 1,5 metros de distancia, ou 1 metro sempre que non estean encarados. 
Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas e en postos 
fixos, de xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza.
Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a temporada.

(ver Anexo IV)

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)

O persoal colaborador será o suficiente por rateo de alumnado.

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

Non existe.

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)

Na medida do posible, a norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos 
supostos excepcionais. A única área na que o alumnado poderá abandonar a súa aula será en
Educación física e nos desdobres debidos á materia de Relixión católica e Valores sociais e 
cívicos. Isto implica que o ximnasio debe ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as 
aulas convencionais. Deste xeito, terán a mesma dotación que esas aulas (dispensadores de 
xel, papeleiras de pedal e panos desbotables).
Estas aulas seguirán os seguintes criterios:

• Extremaranse as medidas de hixiene, limpeza e de ventilación por tratarse de espazos
compartidos.

• Entre sesións será preciso realizar unha ventilación de 5/10 minutos e labores de 
limpeza básica. Para garantir que este tempo se cumpre, o/a mestre/a de EF irá 
buscar ao alumnado á súa propia aula e realizarán alí unha primeira explicación do 
que se vai levar a cabo na sesión.

• É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.
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• En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula, evitando a formación
de grupos e minimizando o contacto con materiais.  En todo caso,  evitarase que o
alumnado estea encarado a unha distancia menor a un metro.

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

A materia de Educación Física levarase a cabo, sempre que as condicións meteorolóxicas o 
permitan, no patio do centro. De non ser posible, desenvolverase no ximnasio. En canto ao  
material, cabe destacar que durante o presente curso verase minimizado o seu uso para 
evitar na medida do posible calquera risco de contaxio. Cando sexa necesario botar man del 
nunha determinada unidade didáctica empregaremos aquel que estea composto por material 
non poroso, para desta forma facilitar a súa desinfección unha vez rematado o seu uso. 
Aparte do material convencional que poidamos empregar durante as sesións, tamén 
incidiremos na construción e elaboración de material propio por parte de cada un dos alumnos
e alumnas a partir de material de refugallo, feito que permitirá un uso individualizado do 
mesmo. A construción do citado material irá acompañado dun ou varios vídeos explicativos, 
polo cal se desenvolverá na propia aula.

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

Ao longo deste curso soamente se contempla como situación na que é necesario o cambio de
aula, para ir ao ximnasio e para o cambio de clase de relixión e a alternativa (neste caso, o 
alumnado de menor número será o que faga o cambio de clase), polo tanto levaranse a cabo 
as medidas especificadas no punto anterior. Para garantir que o ximnasio estea baleiro e 
ventilado, o alumnado esperará na súa aula a que o mestre especialista os vaia buscar.

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

A biblioteca este ano quedará pechada temporalmente e mentres tanto faranse préstamos a 
través das titorías. O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda 
que o devolto deberá permanecer en caixas identificadoras e illadas como mínimo 24 horas 
antes de volver aos andeis. 
Será o persoal de biblioteca o que se encargue de repartir os libros por cada aula tras 
solicitude previa, tendo o en conta sempre as medidas de hixiene.

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

- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. Para 
isto os aseos contarán con cartelería precisa para a súa identificación sinxela.
- O alumnado de infantil usará os aseos da planta baixa e os de primaria empregarán os 
baños da planta superior, repartindo os urinarios por clase.
- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección. O persoal de limpeza regulará a 
entrada e a saída do alumnado.
- Non se permitirá ir aos baños no tempo de lecer, polo que o profesorado deberá regular a 
asistencia aos mesmos durante as sesións para evitar aglomeracións, dando tempo así 
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mesmo ao persoal de limpeza a levar a cabo as labores de desinfección entre alumnos.
- No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal que acompañe ao 
alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. Nestes supostos o 
profesorado de garda axudará a este alumnado ao uso do aseo. Este persoal, contará con 
material de protección para esta función que estará situado nos baños (desinfectante,...) 
ademáis de dispor dun mandilón propio e individual que se desinfectará tras o seu uso.

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 Educación Infantil utilizará o seu propio patio para o recreo mentres que o 
recreo para o alumnado de Educación Primaria realizarase da seguinte maneira:
-Campo de abaixo: utilizarase polo alumnado de 5º e 6º.
-Campo principal: dividirase en dous espazos ben delimitados, unha metade para 3º e 4º; e a 
outra metade para 1º e 2º.
No caso de chuvia empregaranse as aulas agás no caso de infantil, que empregará o patio
cuberto e o ximnasio.

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)

Haberá no patio un total de 6 mestres: 3 na área de infantil e 3 na área de primaria. Os 
mestres aseguraranse de que os grupos de convivencia estable manteñen a distancia 
interpersoal de 1,5 m como mínimo.

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)

Reforzarase nas aulas os hábitos e rutinas relacionadas coa hixiene. Contarase con apoio do
profesorado de garda para axudar ao alumnado de infantil no momento do baño. Polo tanto,
manterase a xornada por rutinas e momentos significativos, nos que se inclúe o xogo por
recantos. Estos contarán con menos material, aquel que permita a súa desinfección. 
Manteranse grupos estables na aula, que non superen o número 5 por cada un deles.
Tanto os grupos de infantil como os sinalados de primaria non contan con baños dentro da
aula,  polo que accederán aos que están máis próximos guiados polo profesorado que os
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atende nese instante e polos mestres de garda que se ocuparán de que todo o grupo estea
atendido.

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)

A merenda, sendo un dos momentos das rutinas da xornada requerirá o apoio dun mestre ao
longo  da  mesma.  A  súa  duración  será  aproximadamente  udnha  sesión,  debido  as
características do alumnado desta idade, e polo reforzo das rutinas de hixiene (desinfección
de mans, espazos,....)
No  tempo  de  recreo  o  alumnado  realizará  xogo  libre  dirixido,  sen  utilizar  materiais  ou
xoguetes, polo risco que estes supoñen ante un contaxio.

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)

Non se empregarán.

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)

Habilitouse un  novo espazo para o uso do Departamento de Orientación, aula PT e AL. O
espazo é a sala de mestres, que agora esta acondicionada para este novo uso con mesas
novas e demais material  de protección(luvas,  panos desbotables,  spray desinfectante,  xel
hidroalohóico...)

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

O persoal contará coas seguintes medidas de protección: un mandilón, luvas, máscara, xel
hidroalcohólico e panos desbotables.
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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)

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de
protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido 
para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio
común do cumprimento das normas.
O profesorado deberá dispor  dunha dotación de material  de hixiene composto por  panos
desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará
en cada cambio  de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira,  así  como do material  do
profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de
limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo.
En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do 
material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as 
medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.

Reunións do profesorado:
As reunións do profesorado realizaranse preferentemente de maneira telemática. Cando sexa 
necesario manter reunións presenciais efectuaranse cumprindo as normas de protección e o 
aforo dos locais.

Uso da sala de profesores:
Deberase cumprir a distancia interpersoal de 1,5 metros.
Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal.
Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos
equipos de traballo así como do lugar que se ocupe.

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)

A primeira  opción  para  a  realización  do  claustro  será  a  telemática.  Se  fose  necesario
efectuaranse  reunións  presenciais  cumprindo  sempre  o  aforo  permitido,  a  distancia
interpersoal e as normas de prevención básicas (máscara, hixienización de mans, etc.). As
reunións do consello escolar realizaranse sempre de forma telemática.
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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)

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e 
hixiene fronte covid-19.
Con  respecto  a  este  punto,  cumpriranse  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).

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no 
centro ou mediante fórmulas de teleformación, a información e 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 2020/2021 incluiranse cursos 
impartidos por profesionais sanitarios.
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 as enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade. Do mesmo xeito, 
facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese.

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—)  

A coordinadora será a mestra Paula Otero Vázquez.

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)

Non se considera necesario engadir referencias ao citado documento.
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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)

Na páxina web do centro e na plataforma Agueiro á que acceden todas as familias, estará
exposto este “Plan de adaptación do CEIP Sestelo-Baión á situación COVID-19”, á disposición
das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da
comunidade educativa.

ANEXO I: Infografía de entradas e saídas
ANEXO II: Diario de aula para a verificación da ventilación e hixiene
ANEXO III: Planos de distribución do alumnado por aula
ANEXO IV: Plano de distribución do alumnado no comedor escolar
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ANEXO I: Infografía de entradas e saídas





ANEXO II: Diario de aula para a verificación da
ventilación e hixiene



DIARIO DE AULA
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO CURSO 2020-2021
3.º DE PRIMARIA
CEIP DE SESTELO-BAIÓN

CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDADE E HIXIENE

N.º Nome e apelidos L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 S3 S4 S5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

R – Retraso A – Ausencia

VENTILACIÓN DA AULA (rodea)

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

O lavado de mans, con auga e xabón ou con xel hidroalcohólico, efectuarase sempre ao inicio e ao final da xornada, antes e despois do 
recreo e sempre despois de ir ao baño.

Os residuos de material de hixiene persoal (máscaras, luvas, etc.) depositaranse na papeleira de fracción resto.

A ventilación das aulas durará un mínimo de 15 minutos e efectuarase polo menos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar 
as clases e, sempre que sexa posible, entre clases. Mantén as xanelas abertas o maior tempo posible.

Lembra que o alumnado de primaria deberá desinfectar o seu pupitre e cadeira antes de marchar, deixalo recollido e levar todo o material.

DATA:       /       /

INCIDENCIAS SESIÓNS

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª



ANEXO III: Planos de distribución do alumnado
nas aulas 
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PLANO AULA 2º PRIMARIA  



CROQUIS DA AULA DE 3º 

 

 

MESTRA 

Nicolás 

Raquel Inés 

Noa Emely Ivonne 

Sara Marina 

Carla Martina L. 

Nerea 

Martina C. Antía 

Rocío 



Croquis clase 4º Primaria

Mesa profesor

Jesús Zaira Uxía Alex

Julio Martín Gabriela Sara

Eva Andrea Sergio Xiana

Carlos Samuel Yago



PLANO DE SITUACIÓN DO GRUPO AULA
GRUPO: 5º EP

PAULA JOEL NICOLÁS ANTÓN

NOA ÓSCAR SARA YERAY

DANIELA GAEL KEVIN AROA

ABEL MARÍA PABLO C. IAGO

ÁLEX PABLO A. ARÓN

POSTO DO MESTRE



                     PLANO DA AULA DE 6º CURSO

       

       

      

                                             

  

 

LEANDRO
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MESA 
PROFESOR

 CANDELA

HUGO 
PIÑEIRO     DAIRA

DYLAN

 

     JULIA

HUGO

NOVÁS

  

     GENMA       BREIXOALEJANDRO

    ADRIÁN
  MATEO



ANEXO IV: Plano de distribución do alumnado
no comedor escolar e plan de madrugadores 



                                                                                                                                                                   UXIA CUZZONI - M - C -

YAGO CUZZONI - M - C -

INES VARELA - C -

FLAVIA SECO - M - RAMÓN ABAL - M - CAROLINA COSTAS - M - DANIELA COSTAS -M -

MARTINA SERANTES - M - SOFIA CAYO - C- TATIANA CORES - C - VALERIA SILVA – C - MARTÍN SILVA – C -

BRUNO FERNANDEZ- C-

EMELI RODRIGUEZ - M - ARON ARCOS - M - UXIA ALONSO -M - C - XAVI ALONSO -M - C -

MARCOS BLANCO - M - C - MARTINA SANCHO - C - NAIARA GONZALEZ – C -

AROA GOMEZ - M - ALEX OTERO - M - NOEL OTERO - M -

BORJA COUSO - M - C - DAVID CHEDA - C - JUAN SEÑORANS - C - IZAN SEÑORANS - C -

ANTON TORRE - M - JAVIER REY - M - C - SERGIO REY - M - C -

UXIA ABAL - M - IZAN VIÑA - C -

LEO GARRIDO - C -

JOEL NUÑEZ - M - YERAY MARTINEZ - M - C - AINARA MARTINEZ - M - C -

SARA RODRIGUEZ - M - JACOBO REAL - C -

ANDREA MARQUEZ - C -

MARIA BRION - M - C - OSCAR LORENZO - M - C - RAQUEL LORENZO - M - C -

EVA INIESTA - M - C -

HUGO PIÑEIRO - M - GAEL COVELO - M - C - LEO PIÑEIRO - M - C - CUIDADORA

IAGO CESAR - M - C - NOA IGLESIAS - C -
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