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ANEXO V 
 

 

1. Datos do centro 

 

 

Código Denominación 

15011567 CEIP PLURILINGÜE  DE SIGÜEIRO 

 

 

Enderezo C.P. 

AVDA. DA GRABANXA, 43 15888 

Localidade Concello Provincia 

SIGÜEIRO OROSO A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881866202 ceip.sigueiro@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsigueiro/ 

 
 
 
 
 

 

mailto:ceip.san.tome@edu.xunta.gal
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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) 

881866202 

636915775 

Membro 1 Rosario Astray Costoya 
Cargo 

Directora 

Suplente: Raquel Naveiro Otero  Xefa de Estudos 

 

 

Tarefas 

asignadas 

 Elaborar o presente protocolo e revisalo despois da súa posta en 

funcionamento para buscar posibles melloras e facer as 

modificacións que se estimen oportunas. 

 Nomear membros do equipo covid. 

 Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade 

 Interlocución coa administración e co centro de saúde de 

referencia. 

 Coordinación do equipo covid. 

 Xestionar a adquisición de material de protección necesario e 

colaborar no seu reparto. 

 Comunicación de casos 

Membro 2 Patricia Arcay Candal Cargo Mestra ed. Infantil 

 

Tarefas 

asignadas 

• Elaborar o presente protocolo e revisalo despois da súa posta en 

funcionamento para buscar posibles melloras e facer as 

modificacións que se estimen oportunas. 

• Elevar as propostas do equipo de educación infantil. 

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil. 

• Custodiar as follas de ausencias do alumnado de Infantil por 

síntomas compatibles con coronavirus e a finais de mes 

entregárllelas á xefa de estudos. 

• Colaborar no reparto do material covid. 

• Difundir a información ao ciclo de infantil e ás familias. 

Membro 3 Andrés Otero Manteiga Cargo Mestre ed. Primaria 

 

Tarefas 

asignadas 

• Elaborar o presente protocolo e revisalo despois da súa posta en 

funcionamento para buscar posibles melloras e facer as 

modificacións que se estimen oportunas. 

• Elevar as propostas do equipo docente de primaria. 

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria. 

• Custodiar as follas de ausencias do alumnado de Primaria por 

síntomas compatibles con coronavirus e a finais de mes 

entregárllelas á xefa de estudos. 

• Colaborar no reparto do material covid. 

• Difundir a información ao profesorado de primaria e ás familias. 
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3. Centro de saúde de 

referencia 

Centro 
CENTRO DE SAÚDE DE OROSO 

Rúa Camiño Inglés s/n, 15888 Sigüeiro 
Teléfono 981694731 

Contacto Pediatra Mª José  Tlf. 620249360,  suplente Manuel   Tlf. 657183908   

 
 
 

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

 Edificio de Infantil: Aula de Inglés 

 Edificio de Primaria: Aula Recursos Profesorado 

Estes espazos contan con ventilación axeitada, xel hidro alcohólico, panos 

desbotables e papeleiras de pedal... 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
Nº DE ALUMNOS GRUPOS 

E. INFANTIL 

3 ANOS 33 2 

4 ANOS 32 2 

5 ANOS 38 2 

E. PRIMARIA 

1º 43 2 

2º 35 2 

3º 30 2 

4º 53 3 

5º 40 2 

6º 51 3 
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6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos) 

Persoal docente  Nº 

Profesorado educación infantil e primaria 30 

Orientador 1 

Profesorado de relixión  1 

TOTAL 32 

Persoal non docente Nº 

Administrativa 1 

Coidadora  1 

Cociña  4 

Conserxe 1 

TOTAL 7 
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 GRUPO Nº ALUMNADO TITOR/A   /  ESPECIALISTAS AULA 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

4º A 
 

17 6 2 

4º B 
 

16 6 9 

5º A 
 

16 6 3 

5º B 
 

16 6 5 

6º A 
 

19 6 4 

6º B 19 6 6 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º A 22 4 12 

1º B 21 5 11 

2º A 18 6 14 

2º B 17 7 13 

3º A 16 6 9 

3º B 14 6 8 

4º A 18 5 7 

4º B 18 5 6 

4º C 17 5 10 

5º A 20 5 4 

5º B 20 5 1 

6º A 17 7 3 

6º B 17 6 2 

6º C 17 6 5 

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

 Estableceremos os chamados grupos de convivencia estable, tanto en Infantil como 

en Primaria. En infantil estes grupos subdividiranse en grupos colaborativos de 5 

alumnos/as que estarán sentados sempre xuntos no mesmo lugar e que poderán 

compartir o material. 

 Os grupos de convivencia estable han de evitar as interaccións con outros grupos 

do centro, limitando ao máximo o número de contactos. 

 Permanecerán na aula durante todas as clases, evitando desta maneira que se 

trasladen polo centro.  

 Suprimiranse pois, as aulas específicas de Inglés, Relixión ou Música.Tan só sairán 

da aula, seguindo as normas establecidas, para a clase de Psicomotricidade e 

alternativa, no caso de Infantil, e de Educación Física e valores, no caso de 

Primaria. 

 Tratamos de que se despracen por cada unha das aulas o menor número de 

profesores/as posible, anque resulta difícil que non pasen menos de cinco. De 

calquera xeito este profesorado irá protexido coa máscara e gardará as medidas de 

seguridade pertinentes: lavado ou desinfección de mans, uso de material propio,  

nulo ou menor contacto físico posible co alumnado, gardar distancia sempre que se 

poida de 1,5 m. Se non é posible, gardarase a distancia máxima que permita a 

aula. 

 Tendo en conta que estes grupos non chegan a conformar unha aula burbulla dado 

que entran varios profesores/as que pasan por diferentes aulas ou dado que gran 

parte do alumnado vai compartir baño (excepto Infantil), evitaremos, sempre que 

poidamos o contacto físico entre o alumnado, sobre todo en Primaria. Deberán 

empregar a máscara todo o tempo.  

 No recreo cada grupo contará coa súa zona diferenciada de maneira que non 

contacten con ningún outro grupo. Durante este tempo sacarán a mascarilla para 

merendar e volverana a poñer unha vez rematen. Poderán socializar e xogar entre 

sí, sen ter que manter de forma estricta a distancia interpersoal sendo máis 

flexibles neste aspecto canto menor sexa a idade dos nenos e nenas.  

 Dentro da aula seguiranse as seguintes medidas: 

- O alumnado accederá con máscara á aula, desinfectará as mans,  colocará  as 

súas prendas nos percheiros ou cadeira, sentarase e organizará o seu material. 

- Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas evitando, sempre que se 

poida, o desprazamento do alumnado pola aula. 

- O alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado e non o compartirá con 
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ningún dos seus compañeiros/as, é recomendable que cada un teña as súas 

cousas rotuladas co seu nome. 

- O material que poida ser de uso común deberá ser desinfectado antes e despois 

de cada uso. 

- 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. 

- O material ou roupa colocárase nas perchas do xeito mais individualizado posible, 

aconséllase non empregar todos os colgadores, poñendo as prendas que non 

collan no respaldo da silla. 

- Os panos serán tirados, despois do seu uso, na papeleira con bolsa e tapa 

accionada por pedal. 

- As ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento da iluminación, os 

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán usadas só polo 

profesorado, nunca polo alumnado. 

- Ventilación frecuente da aula e nos cambios de profesor/a,  por espazo de polo 

menos 5 minutos. Cando as condicións meteorolóxicas o permitan manteranse 

as ventás abertas o maior tempo posible. Tamén se abrirán sempre que o 

alumnado saia da aula.  

- Desinfección das superficies usadas cando hai un cambio de profesor/a. 

 

 

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 

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: 

- Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid) 

- Correo electrónico: ceip.sigueiro@edu.xunta.gal 

 

Alumnado: 

- Vía telefónica chamando ao colexio (881866202) 

- Correo electrónico: ceip.sigueiro@edu.xunta.gal 

- Ao titor/a por medio da aplicación abalarmóbil. 

 

mailto:ceip.sigueiro@edu.xunta.gal
mailto:ceip.sigueiro@edu.xunta.gal
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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 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 ausencias do profesorado polo motivo referido, serán rexistradas polo 

coordinador covid e entregadas á xefa de estudos para a súa custodia xunto co resto 

de faltas. 

 As ausencias de alumnado por este motivo, que son comunicadas ao centro, serán 

transmitidas ao titor/a para o seu rexistro. 

 As follas de rexistro de ausencias do alumnado por sintomatoloxía compatible, serán 

entregadas polos titores/as cada fin de semana ao membro do equipo covid da súa 

etapa, Patricia Arcay en Infantil e Andrés Otero en Primaria. Estes, a finais de cada 

mes entregaránllelas á Xefa de Estudos. 

 As ausencias do persoal non docente polo motivo mencionado, serán rexistradas 

polo coordinador covid e entregadas á secretaria para a súa custodia xunto coas 

demais faltas. 

MODELOS PARA O REXISTRO DAS FALTAS: 

REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR 

SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19 

Nivel/grupo  Data  

Alumno/a 
 

Persoa que realiza a 

comunicación 
 

Sintomatoloxía 

descrita 
 

 

Acudiu ao médico 
 

 

Diagnóstico final 

 
 

 

Medidas 

aconselladas 
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REXISTRO DE AUSENCIAS DE PROFESORADO POR 

SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19 

Data 
 

MESTRE 
 

Sintomatoloxía 

descrita 

 

 

 

 

Acudiu ao médico 

 
 

 

Diagnóstico final 

 
 

 

Medidas 

aconselladas 

 

 

 

 

REXISTRO DE AUSENCIAS DE PERSOAL NON DOCENTE POR 

SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE CON COVID-19 

Data  

TRABALLADOR/A  

Sintomatoloxía 

descrita 

 

 

 

 

Acudiu ao médico 

 

 

 

Diagnóstico final 

 

 

 

Medidas 

aconselladas 
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11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias 

ás autoridades sanitarias e educativas) 

 Despois do aviso ao coordinador covid-19 establecerase a comunicación do 

coordinador covid-19 coas autoridades sanitarias: 

- Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

- Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

- Subida de datos á aplicación informática EduCovid. 



 

 
12 

CEIP PLURILINGÜE DE SIGÜEIRO 

 

 
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) 

 O centro consta de dous edificios, de construcción diferente, dada a distancia no 

tempo coa que foron feitos. Ambos dispoñen de aulas bastante espaciosas, duns 

50 m2. Esta superficie é suficiente para que o noso alumnado poida manter a 

distancia de separación aconsellada en todas as aulas. 

 Un dos edificios está destinado a E. Infantil contando ademais coa aula de 

música, aula de relixión, aula de plástica, unha aula de PT e unha de AL. Conta 

con amplios corredores facilitando o tránsito do alumnado evitando contactos. Ten 

dúas portas de acceso polo que a metade do alumnado utilizará sempre unha e o 

resto sempre a outra. O alumnado de Infantil tan só sairá á aula de 

Psicomotricidade e á aula de Alternativa. Neste edificio as aulas de Infantil 

sitúanse na planta baixa e teñen as seguintes características: 

- Teñen o seu propio baño no interior, o que posibilita que o alumnado non teña 

que interactuar con outros grupos, mantendo máis cerrado o grupo de 

convivencia estable.  

- As mesas coas que contan son de tres modelos: rectangulares, trapezoidais e 

circulares.  

- Contan con recantos: biblioteca, cociña, construccións, mesa de luz… 

        O interior das aulas distribuirase de maneira que se eviten o máis posible os 

contactos, pero sen gardar estrictamente as distancias, tendo en conta que se 

trata de grupos de convivencia estable e de nenos/as moi pequenos/as. Os 

subgrupos colaborativos poderán estar sentados xuntos sen gardar a distancia.     

       Aínda non sendo imprescindible, se optamos por manter a distancia de              

separación de 1 m. entre sillas e 1,5 m. se están encarados, nas mesas 

rectangulares poderían sentarse 2 nenos/as, nas trapezoidais 1 e nas circulares 

3. 

       A aula de Infantil co número máis elevado de alumnado conta con 19 nenos/as. 

A continuación vai unha posible distribución combinando os tres tipos de mesas. 

Existen máis posibilidades en función das necesidades de cada profesor/a ou da 

maneira de traballar dese momento. 
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 O outro edificio, é onde se ubica o alumnado de Primaria na planta alta, contando 

con 2 pequenas aulas para PT e AL. Na planta baixa está a aula STEAM, 

Orientación, a biblioteca, o comedor e os despachos de administración, secretaría 

e dirección, así como unha sala de profesorado. 

          Neste edificio os corredores son algo estreitos complicando un pouco o 

tránsito do alumnado, aínda poñendo as direccións de circulación máis axeitadas. 

Conta con cinco portas de acceso do exterior. Unha, a entrada principal, pola que 

accede todo o persoal excepto alumnado, dúas con entrada directa ao comedor e 

á biblioteca respectivamente, e as dúas restantes polas que entra o alumnado de 
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1º, 2º e 3º e o alumnado de 4º, 5º e 6º correspondentemente. 

        As aulas contan con mesas individuais, excepto 1º e 2º que son rectangulares 

para dous alumnos/as. Son o suficiente espaciosas para colocar ao alumnado en 

liña, separado 1m. dende o centro da silla, na mesma dirección, cara adiante. 

Desta maneira non se fai necesario o uso da máscarilla, que si se poñerá no 

momento de levantarse. Tan só sairán da aula para as clases de E. Física e 

valores. 

       A continuación mostramos unha posible distribución dunha aula de 2º, a que 

conta con maior nº de alumnado en 1º ciclo e unha de 5º que tamén conta co 

maior nº de alumnado nos niveles altos. Existen outras diferentes posibilidades, 

sobre todo coas mesas individuais permitindo incluso facer agrupamentos de 

catro mesas deixando un espazo no centro. 
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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 de todas as aulas permite manter as distancias mínimas establecidas.  

 Debido ao desdobre dos grupos de 4º e 6º de Primaria, son precisos novos 

espazos para acoller a este alumnado, polo que se lles asignarán as aulas de 

inglés situadas no 2º andar do edificio de Primaria. 

 Para apoios ou desdobres puntuais, así como para impartir valores ou alternativa 

empregarase o local da ANPA ou a biblioteca. 



 

 
16 

CEIP PLURILINGÜE DE SIGÜEIRO 
 

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) 

 As aulas de PT e AL, aínda que son pequenas, contan con ventás de maneira 

que se poden manter ventiladas suficientemente, sobre todo no cambio de 

alumnado.  

 O profesor/a encargarase de desinfectar o sitio dos alumnos/as despois de cada 

uso, antes de que se incorpore o alumnado seguinte.  

 Nestas aulas normalmente non se atenden a máis de dous ou tres nenos/as, 

polo que hai espazo suficente para manter a distancia de 1,5 m. entre o profesor 

e eles/as.  

 O alumnado sentarase de maneira que deixe unha distancia de 1m. de silla a 

silla sen estar de frente. Cando se trate de nenos/as do mesmo grupo de 

convivencia poderase ser máis flexibles nas distancias.  

 O traslado dende a aula farase coa mascarilla. 

 No caso de alumnado no que a súa atención requira non respectar a distancia 

de seguridade e non poida facer uso da máscara, o profesor/a empregará a 

máscara ou pantalla/viseira. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  

 Este espazo será empregado para o traballo persoal do xefe do departamento 

de orientación.  

 As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito 

presencial cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa.  

 Como máximo neste espazo poderán estar cinco persoas, gardando a distancia 

de 1,50 m. 

 Deben manterse as xanela abertas o maior tempo posible.  

 No caso de suspensión temporal da actividade presencial, o departamento de 

orientación continuará coa súa actividade de xeito telemático. 
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15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 

- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería ou 

videochamada de teléfono. 

- Presencial: Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría 

correspondente, previa cita e garantido a distancia social. Todos os asistentes á 

titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.  

- Cando sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con 

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

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, 

visitantes, persoal do concello...) 

 Para a comunicación do centro coas familias utilizarase, como xa se ven facendo, 

a aplicación abalarmóbil e a páxina web. Para informacións puntuais empregarase 

o teléfono do centro ou o correo electrónico.  

 O resto de comunicacións (proveedores, visitantes…)  tamen se farán 

preferentemente por teléfono ou correo electrónico,  primando a información a 

distancia antes que as reunións presenciais. 
 

17. Uso da máscara no centro 

 É obrigatorio para todo o personal do centro (excepto alumnado de Infantil) o uso 

da máscara tanto dentro como fóra do grupo de convivencia estable. No tempo do 

recreo, o alumnado merendará e a continuación volverá a poñela. 

 O alumnado só poderá prescindir dela por indicación do profesorado para a 

realización dalgunha actividade ou nunha situación puntual. 

 O alumnado deberá ter unha máscara a maiores da posta, e un estoxo para poder 

gardala cando a saque como no momento de comer. 

 En E. Infantil, non é obrigatorio pero si altamente recomendable en zonas comúns 

e nas entradas e saídas ao comedor ou ao centro. 

 O profesorado empregará en todo momento a máscara e só poderá prescindir 

dela en momentos concretos, cando impida a realización do seu traballo, como 

poden ser as sesións de AL. Se hai algunha situación que impida o uso da mesma 

será obrigatorio manter a distancia de seguridade e aconséllase o emprego de 

pantallas protectoras. 

 A imposibilidade do uso da máscara por algún motivo debe ser acreditada 

mediante un informe de pediatra ou médico. 
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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 Abalarmóbil. 

 Para a solución de dúbidas que poidan xurdir, utilizaranse as canles habituais, 

teléfono ou correo electrónico do centro ou a través do titor/a (axenda, 

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

 O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a 

realización destas tarefas. Este material será suministrado polo Concello. 

 
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) 

 Durante a xornada lectiva o servizo de limpeza realizará a limpeza de 

superficies de uso frecuente (pasamáns, pomos das portas, mesas, mobles, 

chans, teléfonos, e outros elementos de similares características así como de 

billas, elementos das cisternas e outros dos aseos) e de espazos que poidan 

ser usados por diferentes grupos como a biblioteca. No caso dos aseos 

limparanse polo menos 2 veces ao día. 

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras co fin de evitar calquera contacto 

accidental.   

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) 

 Unha das persoas do persoal de limpeza permanecerá no colexio durante a 

maior parte da xornada lectiva para levar a cabo as tarefas antes mencionadas. 

O seu horario abarcará dende as 10:00 ata as 14:00. 

 Fóra do horario lectivo o servizo de limpeza realizará as tarefas habituais no 

horario que viña facendo, de 16:00 a 20:00. 
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

  En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se 

anotarán as horas ás que se realizaron os labores e a persoa encargada de 

levalos a cabo. 

ESPAZO: …………………………………………………… 

Día do servizo Hora do servizo Persoa que realizou a limpeza (sinatura) 

….../…….../2020     

….../…….../2020     

….../…….../2020     

 

 

 

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. A primeira ventilación do día realizarase a ser posible antes da entrada 

do alumnado e será realizada polo titor/a ou  especialista que teña clase a primeira 

hora. 

  O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado que estea na 

aula e sobre todo deberá facerse antes de cada cambio de clase e apuntala no 

modelo de checklist. 

 O profesorado deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na 

aula: EF, recreo, ao remate da xornada. 

Día do servizo Hora do servizo Persoa que realizou a ventilación 

….../…….../2020 

………………… 

………………… 

………………… 

 

….../…….../2020 
………………… 

………………… 
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………………… 

….../…….../2020 

………………… 

………………… 

………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada 

(con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal 

(panos desbotables, luvas, máscaras). 

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

plástico e lixo xeral (virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

 A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto,  

evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 
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26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 Despois das compras imprescindibles que se levaron a cabo a finais do curso 

2019-2020, faise un estudo de todo o que se necesita para o novo curso nas 

circunstancias especiais que toca vivir.   

 Contáctase con varios proveedores e compáranse prezos e calidades. A partir de 

aí, nos meses de xullo e agosto fanse a maioría das compras, para iniciar o curso. 

  Adquírense papeleiras de pedal, toalleiros, dosificadores de xabón, dispensadores 

de xel hidroalcohólico, xel, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, 

máscaras de protección, termómetros de infravermemllos, luvas…  

 Ao longo do curso seguirase este sistema de compra sen compromiso con 

ningunha empresa en concreto para poder acollerse ás mellores ofertas. 

 

 

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

 O equipo COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro, encargarase  da súa 

distribución polo centro, da contabilización dos custos deste material de maneira 

individualizada respecto das restantes subministracións do centro, de vixiar un 

consumo axeitado do mesmo e de certificar os consumos e gastos producidos. 

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

de mans, un difusor para a limpeza e desinfección, panos de limpeza e panos 

faciales.  

 O profesorado será o encargado de comunicar ao equipo covid a necesidade da 

adquisición destes materiais e o conserxe encargarase de facer as reposicións do 

xel e xabón ou toallas de papel nos baños. 
 
 
 
 
 

Id. Material de protección 

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

 A secretaria do centro será a responsable de inventariar todo o material de 

protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico 

denominado ―material covid-19‖.  
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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) 

 Todo o persoal do centro ademais do alumnado deberán facer no seu domicilio, 

antes de comezar a xornada, unha autoenquisa de valoración de síntomas na que 

se comprobe a temperatura, a presenza de tos, dificultade respiratoria, perda de 

olfato ou gusto, dor muscular, fatiga ou diarrea.  

 Aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan polo menos un dos 

síntomas da autoenquisa, 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, non asistirán ao centro. 

 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que 

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

seguirase o seguinte protocolo de actuación: 

- Levarase a o espazo de uso individual, destinado a esta función 

- Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á 

persoa que quede ao seu coidado) 

- Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

- Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 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  seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

 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. 

 No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de 

algún alumno/a da aparición dun caso confirmado, a petición dos servizos de 

saúde a través da aplicación EduCOVID, o equipo COVID incluirá na aplicación 

informática a información dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles os 

Id. Xestión dos gromos 
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compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da mesma e o profesorado que 

imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do transporte e do comedor escolar, 

os compañeiros do transporte particular no que viaxan varios nenos do centro, así 

como aquela información sobre outros contactos vinculados ao centro educativo 

que poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. No caso de 

que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso 

positivo dalguén,  incluirá a información na aplicación informática sendo visible 

para o equipo COVID.  

 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións 

da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro 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. 

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

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

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

entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de 

contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas 

e niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 

corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que 

conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o 

caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será 

proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e 

Seguimento da Pandemia, previsto no punto 10.1 deste protocolo. A suspensión 

da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no Plan 

de Continxencia 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. 

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

educativo ou centro realizarase un proceso de retorno á actividade educativa 

ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia 

determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas 

específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.  
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29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa (deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións 

das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

desempeñado e non incluír nome) 

 A directora do centro, coordinadora do equipo COVID-19, comunicará calquera 

incidencia COVID tanto ao centro de saúde de Oroso como ao inspector e a 

Xefatura Territorial de Sanidade.   
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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) 

 De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español 

os traballadores vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade 

cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento 

activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida ( IMC>40), 

embarazo e maiores de 60 anos) 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 servicios de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao 

SARS-CoV-2. As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos 

Laborais serán asumidas polo persoal sanitario da inspección médica da 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nas xefaturas 

territoriais. 

 Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, 

debe aplicarse o establecido no Procedemento de actuación para os servizos 

de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-COV-2, 

publicada polo Ministerio de Sanidade tendo en conta que con carácter xeral na 

actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1. 

 No anexo II do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 da 

Consellería de Educación, recóllense os distintos escenarios que se poden dar 

co persoal incluído como grupo vulnerable e indícanse, de ser o caso, as 

adaptacións de tarefas que a Consellería deberá realizar para que poida seguir 

desempeñando o seu posto de traballo. O simple feito de que o/a traballador/a 

presente algunha das patoloxías indicadas non determina a súa consideración 

de traballador especialmente sensible, polo tanto, para determinar a especial 

sensibilidade deberán concorrer as circunstancias indicadas en dito anexo e 

proceder tendo en consideración que a situación de partida é a de nivel de 

risco NR1. 
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 Cando un traballador/a estea interesado na declaración de persoal sensible por 

causas de saúde deberá seguir os seguintes pasos: 

- Dirixir unha solicitude á dirección do centro na que exprese que concorren as 

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

de ser considerado persoal sensible (anexo III do protocolo de adaptación ao 

contexto da COVID 19 da Consellería de Educación). 

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

específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección 

existentes  (anexo IV). 

- A dirección remitirá a solicitude do traballador xunto co informe emitido á 

Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de 

Educación. 

- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará 

mediante correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da 

súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do posto de 

traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa análise da devandita 

documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de traballo 

da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe 

- Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a 

obriga de acudir presencialmente ao centro. 
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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 desta proposta de entradas e saídas é evitar as 

aglomeracións e os tempos de espera nas entradas e saídas. 

 O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios 

establecidos tanto polas familias como por parte do profesorado. 

 A ENTRADA e SAÍDA ao centro cada día para o alumnado, será polas portas 

habituais. Para non coincidir tanto alumnado xunto faranse escalonadas tanto 

as entradas como as saídas.  

 ENTRADAS : 

 9:30 apertura cancela principal, cinco minutos antes do habitual. 

 Entran todos/as segundo vaian chegando, menos 3 e 4 anos non 

transportados. Irán pola dereita mantendo as distancias, seguindo a 

dirección indicada no chan. Os autobuses non chegan ata cinco ou dez 

minutos despois. Se coinciden na chegada máis dun autobús, coidarase de 

que vaian abrindo as portas escalonadamente, se está saíndo unha ruta 

ata que esta non acabe non abrirá as portas o seguinte autobús. 

 Só poderán entrar ao recinto do colexio acompañantes de alumnado 

de 3 e 4 anos e durante o mes de setembro tamén de 5 anos e 1º de 

primaria. Estes deixarán ao neno/a na porta e marcharán seguindo a 

dirección indicada no chan. Deberán usar máscara. 

 O alumnado de Infantil (3 e 4 anos transportados e todo 5 anos) vai á 

porta correspondente (grupos A, porta dereita; grupos B, porta esquerda) 

e fan fila colocándose gardando a distancia segundo a indicación do chan 

e do profesor/a de garda. Se acompaña algunha familia, deixa o neno/a e 

marcha. Cando toque o timbre entran por orde seguindo as instrucións do 

profesor/a de garda e acompañados polo profesor/a co que teñen clase á 

primeira hora. Deberán hixienizar as mans. 

 O alumnado de Primaria vai á porta correspondente (1º, 2º e 3º porta 
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patio 2; 4º, 5º e 6º porta patio 3) e entra sen facer filas, seguindo as 

indicacións do profesor/a da porta (distancia, pola dereita, hixiene de mans 

xel hidroalcohólico) 

 9:50, unha vez liberado o portalón principal, entran os nenos/as de 3 e 4 

anos non transportados que poderán ir acompañados por alguén. 

Déixanos na porta correspondente, e entrarán acompañados polas 

profesoras de apoio Pili e Raquel, seguindo as liñas pintadas no chan coa 

súa cor de mandilón. (Durante o mes de setembro, mentres dure o período 

de adaptación, o alumnado de 3 anos seguirá as indicacións dos 

titores/as).  

 O alumnado deberá levar máscara en todo momento agás o de Infantil que, 

se ben non é obrigatorio, si é recomendable. 

 Non se permite a entrada dos proxenitores no recinto do centro educativo 

excepto os casos mencionados anteriormente (3 e 4 anos e durante o mes de 

setembro 5 anos e 1º) 
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 SAÍDAS: 

 O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída 

velará porque o material estea recollido, a clase ordenada; e o alumnado 

preparado para saír ordenadamente e respectando a distancia de 

seguridade, no horario establecido de xeito que se eviten demoras. O 

alumnado de comedor deberá ter ido ao baño e coas mans lavadas. 

 ALUMNADO QUE VAI AO COMEDOR: 

 Infantil, 1º, 2º e 3º será recollido na aula por persoal colaborador do 

comedor. 

  Deberán estar coas mans lavadas e preparados para saír, para evitar 

retrasos e agrupamentos. 

 Os grupos de Infantil sairán pola porta correspondente, grupos A pola da 

dereita, grupos B pola da esquerda e entrarán no edificio de Primaria 

pola porta do 2º ciclo, coma sempre. 

 O alumnado de 1º de Primaria baixará pola súa escaleira, coma sempre. 

 Os grupos de 2º e 3º de Primaria baixarán pola escaleira do 3º ciclo, 

para acceder á aula STEAM, onde comerán.  

 O alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria sairán ao mesmo tempo que saen 

os compañeiros/as de clase que non son de comedor. O profesor 

acompañarao ata a porta exterior do comedor. 

 Horario de recollida: 

INFANTIL:  

3 ANOS (19) - 14:10  

4 ANOS (22) - 14:15     

5 ANOS (30) - 14: 20  

 

 ALUMNADO QUE NON É DE COMEDOR: 

 O alumnado sairá, coas mans desinfectadas, sempre pola dereita e 

acompañado polo profesor/a ata a porta.  

 Deberase respectar ao máximo o horario indicado para evitar a 

formación de grupos. 

 Non se permite que o alumnado quede formando agrupacións ou 

xogando nos patios. 

 Permitiráselle a entrada a unha persoa por alumno/a, que parece menos 

perigoso que esperar amontonados na beirarrúa. Pregaráselle que 

PRIMARIA: 

1º (28) – 14:20 

2º (24) e 3º (24) – 14:25 
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veñan na hora indicada e que manteñan a distancia social. Na zona 

de recollida, patio 2 estableceranse espazos para ubicarse as 

familias. 

 Os niveis máis baixos serán entregados polo profesor/a ás familias. O 

alumnado de 5º e 6º poderá marchar só, se dispón de autorización 

asinada. 

 Saírase mantendo a distancia de seguridade e sempre sen xuntarse con 

outro grupo. Se é necesario hai que esperar. 

 Horario de saída: 

INFANTIL 

 3 ANOS (13) 14:30 

 4 ANOS (10) 14:35     

 5 ANOS (8) 14: 40  

PRIMARIA 

 1º - 14:30             

 2º - 14:35 

 3º - 14:45 

 Tanto nas entradas coma nas saídas o alumnado circulará nos corredores 

sempre pola súa dereita de forma individual gardando a distancia e sen tocar 

as paredes. Haberá elementos sinalizadores no chan para facilitarlles o lugar 

polo que deben camiñar. 

 Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o 

profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

 Todo o alumnado deberá levar máscara en todo momento agás o alumnado de 

Infantil, se ben é altamente recomendable. 

SAÍDA DO COMEDOR  

 A saída do comedor farase de forma ordenada seguindo as indicacións do 

persoal colaborador. Como norma xeral procurarase acercar a saída o máis 

posible á hora de marchar os autobuses para evitar o tempo do patio, excepto 

os mércores que dispoñemos de máis horario. Hai que ter en conta que ao 

alumnado de Infantil lévalle máis tempo facer a saída. Farase do seguinte xeito: 

 15:00  -  Comezará a entrega do alumnado de Infantil non transportado. 

Según vaian chegando as familias, iránselle entregando. Será pola porta 

principal do colexio. As familias esperarán separadas e con mascarilla. 

Mentres non son entregados permanecerán sentados no seu sitio. 

 4º - 14:30  

 5º - 14:35 

 6º - 14:45 
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 15:30 – Sairán os nenos e nenas de Infantil transportados, (por 2 portas 

diferentes) acompañados por persoal colaborador, para colocarse de 

primeiros na fila da Ruta correspondente. Rutas 1, 2, 3 e 4 no patio 2; 

Ruta 5 e Ruta 6 no patio 3 ademais do alumnado non transportado de 

Primaria.  

 15:40 – Sairá o alumnado de Primaria, por rutas de transporte; 2º e 3º 

pola súa porta da aula STEAM, 1º e 4º pola porta interior e 5º e 6º pola 

exterior (se chove tamén saírán pola interior). Dirixiranse ás filas de xeito 

ordenado e gardando as distancias sobre todo entre un grupo e outro.                      

 Cando soe o timbre dirixiranse ordenadamente, de dúas en dúas rutas, cara a 

cancela correspondente onde os recollerán as acompañantes do autobús. 

Rutas 1, 2, 3 e 4 cancela de entrada e saída do alumndo, Ruta 5, Ruta 6 e 

alumnado non transportado saen en tres filas (de unha en unha sendo os non 

transportados os primeiros) pola cancela da entrada principal do colexio. 
 

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—) 
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33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica 

no centro, coa premisa de que a de prevención prima sobre calquera outra en 

relación coa súa colocación) 

 Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas 

e nos espazos comúns. 

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

outra cartelería. 

 A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade 

básicas. 

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

sempre pola dereita do mesmo. 

 Nos baños de Primaria colocarase un semáforo que indique se está baleiro ou 

ocupado. Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans 

e a técnica correcta dese procedemento. 

 

 
 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 

 A entrada do alumnado transportado será coma ata agora, coa salvedade de 

que según baixen do autobús dirixiranse á  porta correspondente e entrarán, 

sen pararse no patio; ademais non abrirán as portas dous autobuses á vez en 

caso de que cheguen xuntos, cando rematen de baixar uns empezarán a baixar 

os outros.  

 A saída tampouco diferenciará moito de cómo se está facendo actualmente; xa 

saían en filas, había 6 filas correspondentes a cada unha das 6 Rutas, que se 

facían na rampa. Agora utilizaremos un espazo máis, así as Rutas 5 e 6, que 

son as máis numerosas, farán as filas no patio 3 e sairán pola porta principal do 

colexio para o autobús, desta maneira non interactúan para nada co alumnado 

das demais rutas. Por suposto nas filas irán por grupos de aula gardando a 

distancia de seguridade. 

 A organización das entradas e saídas do alumnado transportado figuran no 

punto 31. 
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35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos) 

 

 ENTRADAS:  

INFANTIL: Un profesor/a en cada porta e un a maiores polo final das filas de 

ambos lados. Tres cada día. 

PRIMARIA: Un profesor/a en cada porta e tres no corredor atendendo aos que 

entran para que se dirixan á aula e se senten; 1 para 1º e 2º, 1 para 3º e 4º e 

1 para 5º e 6º. Ademáis haberá un profesor na rampa de entrada. En total 

seis cada día. *Excepcionalmente, durante os meses de setembro e outubro, 

estará unha persoa a maiores na metade das escaleiras do 1º ciclo (xunto a 

biblioteca) para guiar ao alumnado na subida das mesmas. 

CANCELA: Directora e conserxe.  

 RECREOS:  

INFANTIL: Un profesor/a por cada nivel e un a maiores, catro cada día. 

PRIMARIA: Catro profesores/as por cada patio (4 para 1º, 2º e 3º e 4 para 4º, 5º 

e 6º) , oito cada día. 
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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, seguirá a funcionar organizado polo concello. 

 Estes deberán seguir o protocolo ordinario co engadido das prevencións en 

materia de consumo de alimentos. 

 O alumnado de Primaria, subirá directamente ás aulas a partires das 9:30 

coordinado polo persoal do servizo. 

 O alumnado de Infantil dirixirase ao seu patio pola porta da biblioteca, 

acompañado polo persoal traballador e poñerase nas filas (da mesma maneira 

que o resto de alumnado de 5 anos e de 3 e 4 anos transportados). 

 Estarán agrupados ao igual que nas clases en grupos estables. 

 

 

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao 

servizo de comedor (previsións para a realización de actividades extraescolares 

fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 

coordinadas co organizador do servizo) 

 A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva que organiza 

a ANPA, non se van levar a cabo debido á dificultade de garantir o 

cumprimento das medidas esixidas no protocolo. 
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38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

 As xuntanzas da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos 

evitando en todo caso as xuntanzas que supoñan un número elevado de 

persoas. 

 As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da 

situación epidemiolóxica no momento das mesmas: 

- Telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería 

- Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, as 

reunións levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade, 

sala de profesorado ou salón de actos.  

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 

  As titorías serán, coma de costume, os martes de 16:30 h a 17:30 h con cita 

previa empregando as canles habituais: abalarmóbil, axenda do alumnado, 

chamada telefónica. 

 

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 

- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería ou 

videochamada de teléfono. 

- Presencial: Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría 

correspondente,  garantido a distancia social. Todos os asistentes á titoría 

levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. 

 Para a comunicación coas familias dende o centro utilizarase, como xa se ven 

facendo, a aplicación abalarmóbil e a páxina web. Para informacións puntuais 

empregarase o teléfono do centro ou o correo electrónico. Os titores/as 

comunicaranse preferentemente por abalarmóbil, teléfono, correo electrónico 

ou pola axenda. 

 Os medios para as reunións de inicio de curso irán detallados no plan de 

acollida. 
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40. Normas para a realización de eventos 

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

poderán realizar actividades e celebracións de centro nas que se xuntaban os 

nenos/as. Deste xeito, e salvo mellora enorme da situación epidemiolóxica non 

se celebrará de maneira conxunta o Magosto / Samaín, o Nadal, Antroido, 

Letras Galegas, Festival de Fin de Curso e outras celebracións que impliquen a 

xuntanza do alumnado ou a circulación continua de diferentes persoas por un 

mesmo lugar.   

 Estas celebracións poderanse levar a cabo dun xeito diferente sempre que se 

cumpran as normas pertinentes de seguridade: 

 Evitar mesturas de alumnado de diferentes grupos. 

 Realizalas, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 

 Evitar circular por un mesmo espazo moito alumnado de diferentes 

grupos en breve tempo. 

 Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e 

despois da celebración do evento. 

 No caso de que as circunstancias permitan a realización de alguna saída 

didáctica, esta levarase a cabo respectando a normativa vixente no momento 

de realizala, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e ao transporte.  
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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, criteriosde priorización para o uso do transporte) 

 

 No transporte, inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas coa obriga 

do emprego de máscara. 

 As seis rutas de transporte chegan ao colexio entre as 9:35 e as 9:45. 

 Neste curso, dada a situación especial, non poderán abrir as portas mentres 

estea descargando outro autobús, para evitar aglomeracións na cancela de 

entrada ao centro. 

 Os autobuses fan a parada ao lado da vía pública moi preto da cancela de 

entrada. Dende aí o alumnado diríxese en ringleira á cancela, xunto coa 

acompañante do autobús; entran e van directos cara a súa porta para subir á 

clase, tal e como se recolle no apartado 31 deste Plan.  

 En canto ás saídas, farán ringleiras, como xa se viñan facendo, no espazo da 

rampa só que agora para desconxestionar esa zona, 2 das ringleiras cambiarán 

de ubicación. As Rutas 5 e 6, faranse no patio 3 e sairán para o autobús pola 

porta principal do colexio. As saídas están explicadas no punto 31. 
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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 alumnado no comedor debe estar agrupado da mesma maneira que na clase, 
grupos de convivencia estable, e sempre sentado no mesmo sitio. Será necesario 
o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos nenos, co obxectivo de facilitar a 
localización dos contactos en caso de gromos. 

 Os grupos, entre si, estarán separados por 1,5 metros de distancia ou 1 metro se 

non están encarados.  

 Esto limita a capacidade do comedor e dado que o tempo co que contamos ao 

mediodía non é suficiente para facer máis dunha quenda a única opción pasa por 

coller máis espazos para comer. Iso faría que necesitásemos máis mesas, máis 

materiais para traslado da comida e máis colaboradores /as.  

 O espazo máis indicado para este uso pola cercanía ao comedor e cociña é a 

aula STEAM. Con estas zona a maiores poderían acomodarse gardando as 

distancias pertinentes.  

 O alumnado de 3 e 4 anos comerá no comedor pequeno, o alumnado de 2º e 3º 

na aula STEAM e o resto do alumnado comerá no comedor principal. 

 Faise necesario coller parte do tempo do horario lectivo de Infantil, 1º e 2º  3º de 

Primaria,  para que o alumnado poida entrar no comedor escalonadamente, 

comer ordenadamente e marchar tamén escalonadamente evitando a formación 

de agrupacións.  

 

 

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) 

 Como xa se dixo non podemos facer quendas por mor do horario e a solución 

pasa por poñer outro espazo, sacrificando a aula STEAM. 

 O feito de ter que trasladar ao alumnado de Infantil, 1º e 2º separadamente ata o 

comedor, o feito de ter que empregar un novo espazo para comer fóra do 

comedor, para onde hai que trasladar a comida, o feito de que non poidan 

colaborar os nenos e nenas de 5º e 6º axudando a poñer a mesa, axudando a 

comer aos máis pequenos/as… fai que non sexa suficiente o persoal colaborador 
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co que contamos. Son actualmente 10 persoas e farían falta un mínimo de 2 máis. 

 Hai que trasladar 77 alumnos/as de 3, 4 e 5 anos divididos en 6 grupos de 

convivencia estable dun edificio ao outro; tendo ademais que subir escaleiras para 

o que polo menos os nenos e nenas de 3 anos, necesitan axuda. Para isto 

necesitamos 6 persoas, unha por grupo. Isto leva un tempo de 15 minutos, 

mentres tanto 4 persoas deben estar servindo os pratos de todo este alumnado, 2 

no comedor de 3 e 4 anos (46 nenos/as) e 2 no comedor de 5 anos (31 nenos/as). 

 Unha vez que chegan aos dous comedores asignados séguenos acompañando 

para poñerlle o xel hidroalcoholico, sacar cazadoras e mochilas e poñelos a 

comer, tendo conta de que non interactúen entre grupos diferentes. Hai que 

axudalos a comer, cortarlle a comida, pelarlle e trocearlle a froita, acompañalos ao 

baño e esperalos… En todos estes traballos antes colaboraba o alumnado maior. 

Son moi necesarias as seis persoas. 

 As 4 persoas que estaban servindo estes pratos de Infantil irán agora a buscar ao 

alumnado de 6 clases de 1º,  2º e 3º un total de 78 nenos e nenas, que teñen que 

baixar escaleiras e deben ir separados por grupos para comer en dous lugares 

diferentes (comedor principal e aula STEAM), poñeranlle xel hidroalcohólico a 

cada un e serviranlle o primeiro prato.  

 A continuación unha destas persoas deberá esperar na porta exterior do comedor 

ao alumnado de 4º, 5º e 6º (101 alumnos/as) para ver que hixienizan as mans e 

que entran organizados gardando a distancia e sen mesturarse. Neste comedor, 

con 162 alumnos/as, non son suficientes 4 colaboradores/as sen a axuda do 

alumnado maior, que antes os servía e lles axudaba co cortado da comida, pelado 

de froita etc.  

 A hora de marchar tamén é complicada, hai que entregar ao alumnado de Infantil 

non transportado individualmente, na porta principal, hai que acompañar ao resto 

de alumnado de Infantil ás filas correspondentes ás 6 rutas tendo conta de que 

non se mesturen os grupos e hai que acompañar tamén a todo o alumnado de 

primaria para que vaian separados en grupos ao lugar correspondente. 

 En total faríannos falta un mínimo de 2 persoas máis, se queremos que poida 

funcionar de maneira aceptable e sen interactuar con outros grupos. 

 

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

(non incluír datos de carácter persoal) 

 Según se recolle no protocolo COVID o persoal de cociña ten a obriga de lavar e 

desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no 

proceso de elaboración dos menús.  Isto xa se viña facendo en xeral, pero agora 

haberá que poñer máis atención e coidado e dedicarlle máis tempo.  
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 Ao ter que dedicar outros espazos a comedor, estes deben ser limpados en 

profundidade diariamente,  tanto o chan como as mesas, ventás…  

  Hai que ter en conta tamén o feito de que agora hai que trasladar a comida, 

vaixela… a dous espazos separados do comedor o que vai supoñer un traballo 

extra para o persoal de cociña. 

 O alumnado maior colaboraba en poñer os pratos, vasos e panos nas mesas, 

durante o recreo, agora non vai poder ser.  Un traballo a maiores para o persoal 

de cociña. 

 Sería bo poder contar cun axudante máis mentres dure esta situación, aínda que 

non fose a tempo completo. 
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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) 

 Dada a situación deste curso para evitar que o alumnado comparta zonas, a 

penas se utilizarán espazos diferentes das aulas. Suprimiremos o uso das aulas 

de inglés, música, relixión, steam e salón de actos. Os lugares que si se 

compartirán serán as aulas de PT e AL, a aula onde se imparta alternativa ou 

valores tanto en Infantil como en Primaria, a aula de psicomotricidade en Infantil e 

o pavillón para as clases de E. Física de Primaria. Nestes espazos: 

- Extremaranse os protocolos de limpeza. 

- Manterase a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

- Ventilarase axeitadamente, o máis posible. 

- O material que teña que ser compartido, o mínimo que se poida, será 

desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 

- En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a 

formación de grupos e minimizando o contacto con materiais.  

- Evitarase que os alumnos estean encarados a unha distancia inferior a 1,5 m. 

 Estes espazos estarán dotados dos materiais específicos para o seu uso igual 

que calquera clase, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal, limpiador 

desinfectante, panos… 

 No caso da materia de música, que se impartirá na aula ordinaria do grupo, 

deberá terse en consideración que na utilización de instrumentos de vento 

(especialmente no caso de frauta) ou nos exercicios de canto, a distancia 

interpersonal será de 3 metros. 

 

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

educación física) 

 No caso da clase de educación física, aínda contando con que se traballa con 

grupos de convivencia estable, terase en conta o seguinte: 

-  O uso da máscara será obrigatorio agás que a clase se realice no exterior, de 

maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte 

inadecuado ou imposibilite a práctica. 
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- Procurarase que os exercicios sexan individuais na medida do posible.  

- Minimizarase o emprego de materiais que teñan que ser usados por varios 

alumnos.   

- No caso de materiais compartidos deberán limparse e desinfectarse despois do 

seu uso.  

- O uso dos vestiarios estará prohibido, agás para usar o baño en caso de 

necesidade. Cómpre aquí establecer un plan de limpeza dos aseos similar 

ao que se realice no centro educativo. 

- Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia. 
 

47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula 

especial ou espazos de uso educativo) 

 O alumnado non cambiará de clase agás para a materia de Psicomotricidade en 

Infantil e Educación Física en Primaria. Parte do alumnado tamén se moverá para 

a aula na que se imparta alternativa ou valores. Así mesmo algún alumno/a, 

normalmente de xeito individual, trasladarase á aula de PT e AL. Nestes cambios 

actuarase da seguinte forma: 

- Será o profesor/a destas materias quen recolla ao alumnado na aula 

-  O profesor/a que se atope na aula axudaralle a organizar a saída de maneira 

ordenada e paulatina, se é preciso rematará a sesión anterior un pouco antes. 

- Gardaranse as distancias axeitadas  

- Usarase a mascarilla  

- Entrarase no novo espazo gardando a distancia e hixienizando as mans. 

- Ventilaranse moito estes espazos en todo caso quedarán as ventás ou portas 

abertas mentres o profesor/a vai buscar ao alumnado. 

 

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso 

acomodadas ás xerais establecidas no protocolo) 

 O uso da biblioteca verase modificado por ser un lugar polo que pasaba 

diariamente alumnado das diferentes clases. 

 O responsable de biblioteca, xunto coa dirección, estableceron o protocolo de 

acceso á biblioteca: 

     PROTOCOLO NA BIBLIOTECA EN HORARIO LECTIVO 
1. É obrigatorio o uso da máscara. 

2. Realizarase a hixiene de mans ao entrar e ao saír da biblioteca. 
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3. Deberase manter a distancia de seguridade. 

4. Poderán acceder á  biblioteca na mesma franxa horaria 25 nenos/as .  

5. Non se empregará a biblioteca nos recreos, xa que deberán facer uso da 

mesma grupos estables. 

6. Asignarase unha hora a cada nivel para que os titores leven os nenos/as,ou 

para que dispoñan de material para a aula. 

7. A biblioteca cumprirá os requisitos necesarios de hixiene, separación e 

ventilación, e contará con un protocolo partindo de imaxes nas dúas entradas. 

8. Os espazos de uso estarán sinalizados. 

9. Respectarase a distribución da biblioteca: non se poden xuntar cadeiras, facer 

grupos, mover os libros nos andeis,... 

10. Cada titor/a  distribuirá ó alumnado nos diferentes espazos habilitados , e 

facilitaralle os libros. 

11. O alumnado non empregará o carné.A biblioteca contará con un listado dos 

nenos/as cos correspondentes números de lector, para que o titor/a  poida 

realizar o préstamo. 

12. Non se empregarán os marcadores dos libros, xa que unha vez elixido un libro, 

non se poderá volver ó andel. 

13. Os nenos/as poderán levar os libros escollidos en forma de préstamo, e se 

rexeitan levalos, terán que entregarllo ao  titor/a  para  depositalos nunhas 

caixas habilitadas, e así  realizar a requirida corentena.  

14. Todo o material manexado, libros, revistas,....terá que realizar unha obrigada 

corentena. 

15. Realizarase unha desinfección do espazo utilizado ao rematar a sesión. 

16. Poderase levar un  exemplar durante 8 días. 

17. As enciclopedias, revistas e libros con etiqueta branca non se prestan. 

18. Os xogos da biblioteca non se poden utilizar. 

19. Limitarase o uso dos ordenadorese estarán claramente identificados. 
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      PROTOCOLO NA BIBLIOTECA EN HORARIO NON LECTIVO 
 

1. As familias non poderán acceder á biblioteca. 

2. É obrigatorio o uso da máscara. 

3. Realizarase a hixiene de mans ao entrar e ao saír da biblioteca. 

4. Deberase manter a distancia de seguridade. 

5. O aforo da biblioteca será de 5 nenos/as. 

6. A biblioteca cumprirá os requisitos necesarios de hixiene, separación e 

ventilación, e contará con un protocolo partindo de imaxes nas dúas 

entradas. 

7. Os espazos de uso estarán sinalizados. 

8. Respectarase a distribución da biblioteca: non se poden xuntar cadeiras, 

facer grupos, mover os libros nos andeis,... 

9. Cada mestre de garda distribuirá ó alumnado nos diferentes espazos 

habilitados , e facilitaralle os libros. 

10. O alumnado non empregará o carné. A biblioteca contará con un listado dos 

nenos/as cos correspondentes números de lector, para que o mestre de 

garda  poida realizar o préstamo. 

11. Non se empregarán os marcadores dos libros, xa que unha vez elixido un 

libro, non se poderá volver ó andel. 

12. Os nenos/as poderán levar os libros escollidos en forma de préstamo, e se 

rexeitan levalos, terán que entregarllo ao  mestre de garda  para  depositalos 

nunhas caixas habilitadas, e así  realizar a requirida corentena.  

13. Todo o material manexado, libros, revistas,....terá que realizar unha obrigada 

corentena. 

14. Realizarase unha desinfección do espazo utilizado. 

15. Poderase levar un  exemplar durante 8 días. 

16. As enciclopedias, revistas e libros con etiqueta branca non se prestan. 

17. Os xogos da biblioteca e os ordenadores non se poden utilizar. 

 Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. 
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49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas 

con carácter exclusivo en atención á realidade do centro) 

 Os baños usaranse de maneira similar a como se viña facendo, aínda que se 

asignará algún baño diferente a algún grupos para evitar esperas ou 

aglomeracións.  

 Alumnado de Infantil, cada aula conta co seu propio baño, que usarán tamén 

no recreo. 

 Alumnado de 1º e  3º usarán o baño habitual situado na subida das súas 

escaleiras.  

 Alumnado de 2º usarán o baño situado ao lado da biblioteca. 

 Alumnado de  4º, e 5º usarán o baño de sempre, situado na súa zona. 

 Alumnado de 6º usarán o baño do alumnado de xunta o despacho de 

administración. 

 Non poderá entrar máis de un alumno/a ao seu interior. Utilizarase o sistema 

de semáforo, cartel vermello e verde, para indicar se está ocupado. 

 Os desprazamentos faranse sempre pola dereita. 

 Deberase extremar a hixiene. 

 Os nenos e nenas de Primaria irán coa mascarilla e hixienizarán as mans ao 

saír da clase antes de ir ao baño e ao volver. 

 Unha vez usado o baño lavarán as mans e secaranas cun pano de papel que 

tirarán na papeleira de pedal. 

 Deberase ir ao baño antes de saír ao recreo, para evitar ir durante ese tempo. 
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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) 

 No noso colexio dispoñemos de enormes patios en ambos edificios, o que nos 

posibilita o establecemento de zonas para poder manter os grupos de 

convivencia estable separados.  

 Dividiremos o patio da parte de arriba do edificio de Infantil en seis zonas, unha 

para cada grupo de Infantil. Cada unha destas zonas contará cun elemento de 

xogo: casiña, tobogán, areeiro… O alumnado de 3 anos situararse nas dúas 

zonas máis próximas á entrada, nas que permanecerá todo o curso. O resto de 

alumnado de infantil rotará semanalmente polas distintas zonas.  

 A zona de abaixo do edificio de Infantil, dividirase en catro zonas e será para o 

alumnado de 1º e 2º ou 3º por turnos rotatorios. 

 O patio 2 contará ao fondo, no campo de fútbol con tres zonas para alumnado 

de 4º, 5º ou 6º de xeito rotatorio e o resto dividirase en dúas zonas para 1º, 2º e 

3º segundo corresponda. 

 As zonas iranse rotando semanalmente, desta maneira pasa un tempo prudente,  

a fin de semana, entre o uso dun grupo e outro. 

 Será o titor/a quen lle explique ao inicio da semana que zona lles toca, facendo 

fincapé en que non se pode saír do espazo sinalado. Elaborarase un cadro coas 

quendas correspondentes. 

 A saída será escalonada nas 3 portas diferentes atendendo ao seguinte horario: 

 12:20 – 3 anos, 1º e 4º 

 12:25 – 4 anos, 2º e 5º 

 12:30 – 5 anos, 3º e 6º 

 Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio. 

 Cando chova deberase quedar na aula. 

 Se non é imprescindible non se usará o baño no recreo, irase antes ou despois, 

unha vez na aula. 

 A saída farase de xeito ordenado, sen coincidir con outro grupo, agardando se é 

preciso na aula, gardando a distancia e acompañados polo profesor/a que 

estivera con eles nesa clase, quen os acompañará ata a zona do patio que lle 

corresponda. Alí esperará se aínda non chegou ningún profesor/a de garda. 
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 Ao chegar ao patio merendarán sen a mascarilla e ao acabar poñerana de novo.  

 O alumnado que veña do pavillón deberá vir con tempo para subir antes a aula. 

 O alumnado de Primaria que queira froita daralla o profesor/a antes de baixar de 

un en un e con luva. Estará colocada en tres puntos no corredor do 1º andar de 

Primaria onde cada profesor, unha vez consultado ao alumnado, collerá nunha 

bolsa a necesaria para repartirlla. En Infantil non se repartirá a froita, tan só a 

aquel alumnado que por algún motivo non trouxese a merenda. 

 O alumnado non poderá acceder á biblioteca durante o recreo.  

 Cada clase poderá ter os seus propios materiais de xogos para o uso dos 

nenos/as desa clase: cordas, gomas, buxainas, balóns, palas, caldeiros, 

camións… O titor/a deberá responsabilizarse de sacalos cando estime oportuno 

e ao rematar desinfectalos. 

 A entrada será ao igual que a saída, escalonada nas 3 portas diferentes 

atendendo ao seguinte horario: 

 12:50 – 3 anos, 1º e 4º 

 12:55 – 4 anos, 2º e 5º 

 13:00 – 5 anos, 3º e 6º 

 O profesorado entra co nivel que estaba no patio, coidando de cumprir as 

normas e permanece vixiando as clases mentres non chega o profesor/a 

correspondente. 

 Ao entrar irán directos á aula a sentarse, e non poderán ir ao baño ata que 

chegue o seu profesor/a. 

 



 

 
51 

CEIP PLURILINGÜE DE SIGÜEIRO 
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51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a 

asignación do profesorado de vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios 

dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

 Haberá catro profesores/as de garda en cada patio, patio 1 (infantil), patio 2 (1º, 

2º e 3º) e patio 3 (4º, 5º e 6º). Son 12 profesores/as cada día. 

 Non sempre se pode facer coincidir que cada grupo de convivencia estea todos 

os días con profesorado que entra no seu grupo, pero maiormente si vai 

suceder. 

 Seguirase o cadro de vixilancias establecido nos horarios do profesorado. 
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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) 

 Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe e se 

lembren as normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, 

actividades que se presentarán como algo lúdico.  

 Os dispensadores de xel non estarán accesibles para o alumnado. 

 Estableceranse subgrupos dentro dos grupos de convivencia estable, que se 

sentarán xuntos, sempre no mesmo lugar e poderán compartir o material. 

 Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de 

xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do 

espazo e como dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas e de 

fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan 

estritamente necesarios. 

 Os talleres a realizar serán os mínimos e deberán adaptarse a grupos máis 

reducidos,  procurando a desinfección do material despois de cada uso. 

 O uso da máscara en educación infantil non será obrigatorio, aínda que si 

recomendable. Para os grupos de 1º  e 2º de Primaria si será obrigatoria. 

 As aulas de educación infantil contan co seu propio baño dentro da aula. 

Usararase de maneira individual, tanto no tempo da clase coma no recreo. 
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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) 

 A merenda, de facerse na aula, realizarase de xeito individual en espazos 

diferenciados. No caso de ser posible, será no patio exterior para garantir o 

distanciamento sempre que o tempo o permita. 

 Nas diferentes zonas do recreo de Infantil hai un elemento de xogo, casiñas, 

tobogáns, areeiro… que ao ser usado polo mesmo grupo estable durante toda 

a semana serán permitidos. Na fin de semana xa pasa tempo suficiente polo 

medio ata que xogan outros nenos/as. Aínda así desinfectaranse 

periódicamente. 

 Outros materiais de xogos: cordas, balóns, palas, caldeiros, camións… de 

utilizalos deberá ter cada clase os seus propios e responsabilizarse o titor/a de 

sacalos e ao rematar desinfectalos. 

 Proporanse xogos como o escondite, a mariola… e outros de pouco contacto 

físico. 
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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) 

 

 Aula STEAM: 

 Esta aula estará ocupada polo comedor, pero poderán utilizarse os 

ordenadores, os robots ou as tablets que estarán na aula de PT ou AL. 

 Existirá un cadro para anotar quen leva estes materiais. Antes e despois do seu 

uso deberán ser hixienizados. 

 Despois do seu emprego, os ordenadores deben ser devoltos ao armario para 

a súa carga. 

 Corresponde ao profesorado garantir a limpeza destes materiais así como dos 

ordenadores da aula, do rato e teclado despois do seu emprego, cando sexan 

compartidos. 
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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) 

 Na atención ao alumnado con NEE recoméndase o uso das mascarillas cando 

non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder 

usala utilizaranse pantallas e traballarase con alumnado do mesmo grupo de 

convivencia estable. 

 O profesorado 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 no respectar a distancia de seguridade. 

 No caso de que o alumnado non teña autonomía, será a coidadora, titor/a ou 

profesorado do departamento de Orientación, quen o acompañe nas entradas, 

saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, na hixiene de mans nos 

momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir 

ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que 

sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación 

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

atención. 

 No caso dunha escolarización combinada, coidarase de adoptar as mesmas 

medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste 

alumnado. 

 

 

 

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) 

Especificado no punto anterior / Departamento de orientación 
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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) 

 

Reunións: 

• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase 

o salón de actos, xa que ten as dimensións axeitadas para manter a distancia 

social, ou ben a vía telemática. 

• As reunións dos equipos docentes ou de nivel terán lugar na sala de 

profesorado, na biblioteca ou en aulas,  gardando unha distancia de 1,5 m. ou 

ben telemáticamente. 

Sala de profesorado: 

 Contamos con dúas salas de Mestres, unha en cada edificio. O profesorado 

usará a sala do edificio no que traballa. 

 A sala do edificio de Primaria permite a estancia simultánea de vinte persoas, 

sen o profesorado que está de garda é suficiente para os recreos, momento no 

que se xuntan máis persoas. 

 A sala do edificio de Infantil ten unha capacidade para sete persoas gardando a 

distancia indicada, suficiente tamén para os recreos. 

 Aínda así, prestarase especial atención á ventilación das mesmas. 

 En ambas salas 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 mesmos. 

 Para empregar a cafeteira, os usuarios/as deberán realizar unha limpeza previa 

de mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os 

vasos desbotables ou lavalos no caso de non ser desbotables. 

 No caso de que haxa froita deberá estar tapada e haberá que collela cunha 

luva. 
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58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións 

máis seguras a reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser 

o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

 

Reunións dos órganos colexiados: 

 Claustro: levaranse a cabo no salón de actos como se dixo no punto anterior. 

No caso de que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática 

usando a plataforma proposta pola consellería. 

 Consello escolar: Será tamén no salón de actos ou sala de profesorado, que 

permite que os 15 membros garden a distancia social e poidan reunirse en 

condicións de seguridade. Igual que no caso do claustro, de ser necesario, 

empregaranse medios telemáticos. 
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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 á covid-19. 

 Tratarase de deseñar e implementar actividades de educación para a saúde. 

 Atenderase a propostas de actividades que nos cheguen ben sexan específicas 

de programas das administracións ou tratadas de forma interdisciplinar, 

tenderán a promover hábitos de vida activa e saúdable na comunidade 

educativa. 

 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 información sobre o protocolo de actuación e as medidas de prevención, 

hixiene e promoción da saúde que se levan a cabo no centro ten que chegar e 

ser comprendida por toda a comunidade educativa. 

 Empregaranse todas as canles de comunicación habituais, abalarmóbil, páxina 

web do centro, cartelería, a través do profesorado en reunión coas familias…  

 Para solventar as dúbidas que poidan xurdir empregaranse o teléfono e o 

correo eléctronico do centro. 
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61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o 

plan determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e 

experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a 

comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal 

docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na 

implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 

dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —

engadir unha fila por profesor/a—) 

 En xeral o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite 

empregar a aula virtual e edixgal, como quedou demostrado ao longo do curso 

19/20. De calquera xeito o persoal docente máis experimentado colaborará cos 

compañeiros que teñan maior dificultade. 

 En calquera caso, o equipo TIC será o responsable de organizar o traballo de 

mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, 

creación de cursos e subida de información básica) e da formación dos 

compañeiros. 

 O resto de funcións (comunicación coa UAC, co asesor Abalar de zona, 

divulgar accións de formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo 

TIC. 

 O seguinte cadro recolle, ademais do coordinador TIC e Edixgal, os mestres do 

equipo TIC de apoio ás aulas virtuais dos ciclos non edixgal. 

 
Mestre 

 

 
Cargo 

 
Francisco Silva Brenlla 
 

 
Coordinador TIC 

 
Mª José Fontenla Eiras 
 

 
Coordinadora Edixgal 

 
Raquel Naveiro Otero / María Salgado 
Somoza / María Chao Barreiro 
 

 
Coordinadoras aula virtual de infantil 

 
Tamara Carreira Astray / Paz López 
Buján 
 

 
Coordinadoras aula virtual de 1º ciclo 

 
Tamara Carreira Astray / Paz López 
Buján 
 

 
Coordinadoras aula virtual de 2º ciclo 
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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) 

 O equipo directivo elaborará, según as instrucións de inicio de curso o Plan de 

Acollida  e darao a coñecer para que a comunidade educativa poida organizar o 

comezo de curso.  

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) 

 Este plan de adaptación á situación covid será publicado na web do colexio e 

enviado ás familias a través da aplicación abalarmóbil. Tamén se enviará por 

correo electrónico aos membros do claustro e consello escolar.  
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