
 

 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN 

AO CONTEXTO COVID-19 

 

CEIP PLURILINGÜE DE 

TIRÁN 

 

 

CURSO 2020-2021 

 

 

 



 

1) MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. Datos do centro 

Código Denominación 

36015378 CEIP Plurilingüe de Tirán 

Enderezo Código postal Localidade 

Lugar o Igrexario, s/n 36958 Tirán 

Concello Provincia Teléfono 

Moaña Pontevedra 886 11 02 71 

Correo electrónico Páxina web 

ceip.tiran@edu.xunta.gal http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiptiran/ 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con 

compromiso de desvío a un teléfono móbil) 
616 71 37 21 

Membro 1 Pérez Pérez, Ismael Cargo Director 

Persoa substituta González Álvarez, José 

Felipe 

Cargo Xefe de estudos 

Tarefas asignadas 

Nomear membros e suplentes no “Equipo Covid”. 

Interlocutor coa administración educativa e co centro de 

saúde 

Informar ao equipo docente do protocolo establecido. 

Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

Comunicación de casos 

Membro 2 Tanya Torres Ferradás Cargo Coordinadora EI 



Persoa substituta María Luisa Rey Fandiño Cargo Mestra EI 

Tarefas asignadas 

Informar aos pais e nais das medidas adoptadas. 

Velar polo cumprimento do protocolo establecido. 

Fomentar entre o alumnado o cumprimento das medidas 

adoptadas. 

Difundir a información ás familias. 

Membro 3 Lorena Besada Martínez Cargo Mestra EP 

Persoa substituta Marcos Barreira Baños Cargo Mestre PT 

Tarefas asignadas 

Desenvolver novos hábitos e normas no equipo docente. 

Fomentar entre o alumnado de infantil a hixiene fronte ao 

COVID-19. 

Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil. 

Difundir a información ás familias. 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde de Moaña 

Persoa de contacto Paloma Rico Padín Teléfono  986311712 

4. Espazo de illamento 

Identifícanse dous espazos de illamento, un por cada edificio do centro educativo. No 

edificio correspondente ás aulas de 4º e 5º de Educación Infantil, o espazo de illamento 

é a aula anexa a estas clases. No edificio principal, a aula de illamento é a aula de 

Audición e Linguaxe. Estas aulas serán empregadas diariamente co seu uso habitual, 

salvo a identificación dun posible caso o que condicionará o uso das mesmas. 

Estas clases, así como as restantes de todo o colexio, posúen papeleiras con tapa e 

pedal, xel hidro alcohólico, líquido desinfectante e panos desbotables. 



5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

Curso Número alumnas e 

alumnos 

4º de Educación Infantil - A 14 

5º de Educación Infantil - A 13 

6º de Educación Infantil - A 8 

1º de Educación Primaria - A 17 

2º de Educación Primaria - A 23 

3º de Educación Primaria - A 21 

4º de Educación Primaria - A 16 

5º de Educación Primaria - A 23 

6º de Educación Primaria - A 25 

 Total de alumnado 160 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

Profesorado Cantidade 

Educación Infantil  3 

Educación Primaria 6 

Profesorado especialista  6 

Orientación 1 

Persoal non docente (limpeza e comedor) 6 

 Total de persoal 22 

 

Profesorado non itinerante no centro 13 

Profesorado itinerante no centro 3 



Días de asistencia do profesorado 

itinerante 

2 días dúas persoas 

3 días unha persoa 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia 

Etapa Infantil Nivel 4º Grupo A 

Aula 3 anos 
Nº de alumnado 

asignado 
14 

Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa Infantil Nivel 5º Grupo A 

Aula 4 anos 
Nº de alumnado 

asignado 
13 

Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa Infantil Nivel 6º Grupo A 

Aula 5 anos 
Nº de alumnado 

asignado 
8 

Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa Primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula Sala 16 
Nº de alumnado 

asignado 
17 

Nº de profesorado 

asignado 
5 

 

Etapa Primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula Sala 17 
Nº de alumnado 

asignado 
23 

Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa Primaria Nivel 3º Grupo A 



Aula Sala 15 
Nº de alumnado 

asignado 
21 

Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa Primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula Sala 11 
Nº de alumnado 

asignado 
16 

Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa Primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula Sala 14 
Nº de alumnado 

asignado 
23 

Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

Etapa Primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula Sala 13 
Nº de alumnado 

asignado 
25 

Nº de profesorado 

asignado 
6 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

 Os grupos estables de convivencia empregarán a máscara para entrar e saír 

do recinto educativo. 

 Os grupos estables de educación primaria deberán empregar a máscara 

obrigatoriamente durante a xornada escolar completa. 

 A persoa titora dos grupos de convivencia debe levar máscara en todo 

momento. 

 As mestras e mestres especialistas que dean clase na aula farán unha 

correcta desinfección das mans co xel hidro alcohólico e terán posta a 

máscara en todo momento.  

 Todo o alumnado empregará o xel hidro alcohólico á entrada e á saída da 

aula. 

 Para saír de calquera clase ao patio, aseo ou a outras clases, o alumnado 

deberá respectar o percorrido sinalado e levará posta a máscara. 

 En Educación Primaria, cada alumna e alumno terá o seu material gardado 

nun estoxo, que non poderá compartir. 



 En Educación Infantil, existirán zonas diferenciadas para que o alumnado 

poida gardar o seu material. 

 A distribución das aulas de 3º EP a 6º EP será a establecida no ANEXO VII 

do protocolo do 22 de xuño e no punto 12 do presente protocolo. 

 Limitaranse os movementos innecesarios dentro da aula. 

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 

incidencias e ausencias) 

As canles de comunicación establecidas para estes procedementos son o teléfono 

fixo do centro (886 11 02 71), o teléfono móbil (616 71 37 21) e o correo electrónico 

corporativo do colexio (ceip.tiran@edu.xunta.gal). 

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

alumnado) 

O rexistro de ausencias realizarase de xeito dixital e diario na plataforma XADE. As 

ausencias do persoal do centro serán rexistradas pola xefatura de estudos, mentres que 

as ausencias do alumnado serán rexistradas pola persoa titora. 

As faltas de asistencia que sexan xustificadas por sintomatoloxía COVID requirirán 

cubrir un impreso máis específico. ANEXO I 

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias 

ás autoridades sanitarias e educativas) 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita no centro educativo, será 

comunicado por vía telefónica ao Centro de Saúde de Moaña á persoa de contacto 

asignada (Paloma Rico Padín) (punto 2.1). Ademais, a persoa coordinadora do equipo 

formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo 

(punto 7.3). 

O proceso a seguir unha vez comunicado o feito á persoa coordinadora é: 

1º. Chamada telefónica á familia 

2º. Chamada telefónica ao Centro de Saúde de Moaña 

3º. Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade 

4º. Subida de datos á aplicación 

mailto:ceip.tiran@edu.xunta.gal


Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que 

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

Seguimento de Contactos (CSC), quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 

identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun 

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

sinale a xefatura de sanidade (punto 7.3). 

2) 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) 

A situación dos pupitres dos grupos de convivencia estable de Educación Infantil e 

1º e 2º de Educación Primaria variarán dependendo da metodoloxía específica de cada 

grupo. ANEXO II 

A situación dos pupitres nas aulas de 3º EP a 6º EP é a indicada no ANEXO VII do 

protocolo publicado pola consellería de Educación. Cabe citar, que sempre que o espazo 

da clase o permita, os pupitres distanciaranse o máximo posible entre eles. 

 



13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

No edificio correspondente ás aulas de 4º e 5º de Educación Infantil, a área de relixión 

será impartida na aula anexa a ditas clases; mentres que a área de Valores Cívicos e 

Sociais impartirase na propia aula do grupo. 

No edificio principal, a área de Valores Cívicos e Sociais ocupará a propia aula e área 

de Relixión será impartida na aula de informática (6 sesións) e na biblioteca (1 sesión). 

Por outra banda, para facilitar a autonomía e o desenvolvemento na Aula Virtual do 

alumnado de Educación Primaria, establécese un desdobre dunha sesión semanal para 

o traballo na aula de informática, posto que o aforo da mesma non permite que ningún 

grupo acceda ao completo á ela. 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo 

cuestionario de avaliación 

Calquera aula que sexa empregada por alumnado de grupos distintos, antes e 

despois de cada sesión realizarase unha ventilación a lo menos de cinco minutos e unha 

limpeza e desinfección dos elementos usados.  

Nos casos do alumnado de 3º EP a 6ºEP será o propio alumnado quen hixienice o 

seu propio espazo, sendo a mestra ou mestre quen proporcione o líquido hidro 

alcohólico. Se o alumnado que emprega dita aula é de Educación Infantil, 1º EP ou 2º 

EP será o profesorado quen se encargue da limpeza e desinfección dos elementos 

empregados, mesas e cadeiras. 

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

familias) 

As reunións de titoría realizaranse prioritariamente por vía telefónica ou por 

videochamada (punto 12.5) na plataforma establecida pola Consellería; de xeito 

excepcional, serán efectuadas presencialmente no centro educativo. 

As titorías presenciais realizaranse para cuestións moi específicas previo 

coñecemento do equipo directivo, e que requiran a presenza no centro dalgún dos 

proxenitores. Neste caso, serán obrigatorias as seguintes pautas: 

 Debe ser solicitada cita previa. 

 É indispensable a puntualidade. 

 En todo momento as persoas presentes deberán levar máscara. 



 O alumnado non poderá asistir. 

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

visitantes, persoal do concello...) 

As comunicacións coas familias realizaranse pola axenda do alumnado, por vía 

telefónica, videochamada ou polo sistema de mensaxería Abalar. 

A páxina web do centro será o mecanismo principal de comunicación xeral, na que 

serán publicados todos os anuncios de interese para a comunidade educativa. 

As persoas alleas ao centro educativo que teñan que presentarse no colexio deben 

solicitar cita previa á persoa coa que queiran reunirse. Para os servizos regulares que 

se presentan no colexio (p.ex. distribuidor da comida) asignaráselles un horario fixo que 

deben respectar. 

17. Uso da máscara no centro 

 É obrigatorio o uso da máscara en todo o centro para todas as usuarias ou 

usuarios maiores de 6 anos, aínda que sexan grupo estable de convivencia. 

 O alumnado menor de 6 anos ten a obriga de entrar no centro educativo con 

máscara e permanecer con ela ata que acceda a súa aula. Este alumnado 

tamén deberá usala para saír do recinto do colexio. 

 O profesorado ao completo debe usar a máscara durante toda a xornada 

laboral. 

 No transporte é obrigatorio o uso para todo o alumnado, independentemente 

da súa idade. 

 Calquera persoa que acceda ao centro educativo (familias, distribuidores, 

servizos de mensaxería…) debe usar a máscara durante todo o tempo que 

permaneza no recinto educativo. 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2020-2021” será publicitado 

dende varios ámbitos: 

 Publicarase na páxina web do colexio antes do inicio das clases e tras a 

publicación do último protocolo anunciado pola Xunta de Galicia 

(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiptiran/). 



 Publicarase nese mesmo intre, un resumo coa información máis relevante 

que lle atinxe ás familias. 

 Enviarase unha comunicación Abalar informando das dúas publicacións 

anteriores na páxina web do colexio. 

 Nas reunións antes de inicio de curso lembraranse os aspectos máis 

destacados do protocolo e resolveranse dúbidas. 

3) MEDIDAS DE LIMPEZA 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de 

xeito frecuente 

A persoa encargada da limpeza que asiste na xornada de mañá terá un horario no 

que se especifica os elementos a limpar en cada momento do día. A súa labor céntrase 

nos seguintes aspectos: 

 Desinfección dos baños a lo menos dúas veces ao día (punto 4.1.1 das 

instrucións do 31 de agosto) 

 Desinfección de varandas das escaleiras 

 Desinfección dos manubrios das portas. 

 Desinfección de mobiliario en espazos comúns 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza 

Limpeza 

Xornada Persoal Horario 

Xornada matutina desinfección de 

espazos e elementos usados. 

1 persoa 10:00 – 14:00 

Xornada vespertina limpeza de 

espazos 

2 persoas 15:00 – 21:00 

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

O material e elementos de protección será aportado polo Concello de Moaña ao seu 

persoal e limpeza. 



22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Na porta de cada aseo figurará unha folla de control que incluirá a data e a hora de 

limpeza. ANEXO III 

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

aula) 

En todas as aulas haberá unha folla onde a mestra ou o mestre apuntará a hora e os 

minutos en que a aula estivo ventilándose. Será labor da mestra ou mestre que inicia a 

sesión abrir as fiestras e apuntar o tempo. ANEXO IV 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica con tapa e pedal 

para desbotar todos aqueles elementos utilizados na hixiene e desinfección. O resto das 

papeleiras terán o uso habitual. 

A xestión dos residuos das papeleiras específicas serán tratados polo persoal de 

limpeza seguindo as instrucións do Concello e depositados nun contedor situado no 

exterior do centro. 

4) MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

O rexistro e inventario do material de protección será xestionado pola secretaría do 

centro (punto 6.1 e 6.3) mediante unha táboa de recollida de datos. 

 



 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Tras a solicitude de varios orzamentos, mercaranse os produtos que posúan unha 

mellor relación calidade – prezo. 

O inventario e contabilización dos custos deste material teñen que ser 

individualizables respecto das restantes subministracións do centro, co obxecto de 

coñecer con detalle os sobre custos derivados das medidas de prevención e hixiene 

ante o COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo (punto 6.3), polo que se 

rexistrará mediante unha recollida de datos específica. 

 

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

A distribución, entrega e reposición do material de protección será xestionado pola 

secretaría do centro (punto 6.1 e 6.3).  



 

5) 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) 

A xestión dos abrochos levarase a cabo segundo o exposto no protocolo da Xunta 

de Galicia nos puntos 2 e 7, así como no Plan de Continxencia. 

Neles, aparece reflectido que non poderán asistir ao centro estudantes, docentes e 

outros profesionais que: 

 teñan síntomas compatibles con COVID-19 

 que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19 

 que estean en período de corentena domiciliaria 

No caso de aparición de sintomatoloxía na casa, alumnado, docentes e persoal non 

docente actuará do seguinte xeito: 

1º. Non acudirá ao centro educativo. 

2º. Chamará ao seu centro de saúde de referencia. 

3º. No caso de persoal do centro, chamará a algunha das persoas membros 

do equipo COVID. 

Diante dun suposto no que se sospeita que unha alumna ou alumno comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo: 



1º. Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha 

máscara cirúrxica quedando á custodia do mestre de garda. Tanto á 

persoa que iniciou síntomas como a que queda ao seu coidado teñen que 

usar máscara. 

2º. Contactarase coa familia ou persoa de referencia, que deberá presentarse 

á maior brevidade no centro (só unha persoa). 

3º. Esta persoa solicitará consulta telefónica coa súa pediatra. 

4º. Se non puidera contactar con ela, acudirá ao PAC, en Cangas do Morrazo. 

5º. Se non fose posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde 

que teñamos asignado. 

6º. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061.  

Diante dun suposto no que se sospeita que unha persoa traballadora no centro 

educativo comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no lugar de 

traballo: 

1º. Debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara. 

2º. Chamar ao seu centro de saúde de referencia. 

3º. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061.  

No suposto da aparición dun caso ou dunha sospeita, o director contactará coa 

Xefatura Territorial de Sanidade. 

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 directora do centro e, na súa ausencia, o xefe de estudos. 



6) 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) 

A xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade levarase a cabo segundo o 

exposto no protocolo da Xunta de Galicia no punto 9. 

O persoal docente que estea nun grupo vulnerable dos citados no protocolo e desexe 

solicitar dito recoñecemento seguirá o seguinte proceso que: 

1º. A persoa interesada ten que cubrir o anexo III (do protocolo da Xunta de 

Galicia) e presentalo na dirección do centro. 

2º. A dirección cubrirá o anexo IV (do protocolo da xunta de Galicia un por 

cada solicitante) e enviarao á Inspección Médica Educativa da Xefatura 

Territorial da Consellería de Educación no mesmo día. 

3º. Inspección Médica Educativa solicitará a documentación acreditativa, que 

terá que ser achegada un prazo de 3 días hábiles dende o seu 

requirimento. 

4º. A Inspección Médica Educativa emitirá un informe coa resolución da 

petición. 

O persoal docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se determine, 

se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que non poida ser 

protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas neste protocolo ou 

ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade temporal. 

7) MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

31. Entradas e saídas 

Gardas de entrada 

O profesorado que estea de garda estará distribuído en distintos espazos: 9 persoas 

estarán nas aulas das titorías e outras 3  en diversos espazos de acceso común (unha 

na porta de acceso ao recinto, outra no patio cuberto de infantil e outra no patio cuberto 

de primaria). 



 Funcións 

Profesorado en aula (9) 

Custodiar ao alumnado que chega a clase. 

Velar por que o alumnado cumpra as medidas de 

hixiene e prevención. 

Profesorado na porta de 

entrada ao recinto (1) 

Vixiar que a entrada ao recinto se produce coas 

medidas de distanciamento social. 

Vixiar que se respectan as normas de acceso ao 

centro. 

Profesorado no patio 

cuberto de infantil (1) 

Comeza a garda na porta de entrada ao recinto e 

recolle o alumnado de infantil que veña no autobús. 

Vixiar que se respectan as normas de distanciamento 

social. 

Profesorado no patio 

cuberto de primaria (1) 

Vixiar que se respectan as normas de distanciamento 

social. 

Velar por que o alumnado de primaria cumpra as 

medidas de hixiene e protección ao acceder ao 

edificio principal. 

 As gardas de entrada comezan ás 09:10 para poder garantir as medidas de 

distanciamento social e de protección e hixiene (punto 11.1 e 11.3). 

 O alumnado de Educación Primaria subirá a súa aula segundo vai chegando 

ao colexio. Ten que acceder ao centro educativo só, non pode entrar ningún 

acompañante (punto 11.5). 

 O alumnado de Educación Infantil pode entrar acompañado por unha persoa 

(punto 11.4); este alumnado, ten que esperar no patio cuberto de primaria ou 

infantil, segundo corresponda. A persoa acompañante debe levar máscara en 

todo momento. 

 O alumnado de autobús, unha vez entrado no recinto escolar, accederá 

directamente ás súas aulas. 

Gardas de saída 

O profesorado de garda de saída estará distribuído en dous espazos: unha persoa 

na porta de acceso ao recinto e outra no centro educativo recollendo ao alumnado das 



distintas clases. A saída do colexio será escalonada para evitar aglomeracións (punto 

11.8). 

 Funcións 

Profesorado na porta de 

entrada ao recinto (1) 

Vixiar que a saída do recinto se produce nas medidas 

de distanciamento social. 

Vixiar que se respectan as normas de saída do centro. 

Profesorado que recolle 

ao alumnado en aula (1) 

Vixiar que se respectan as normas de distanciamento 

social. 

 A saída escalonada comeza ás 14:10. 

 As gardas de saída comezan ás 14:20 para poder garantir as medidas de 

distanciamento social e de protección e hixiene (punto 11.8). 

 O alumnado de Educación Infantil pode ser recollido por unha persoa 

acompañante (punto 11.4). Esta persoa debe levar máscara en todo 

momento. 

A distribución horaria da saída será:  

 
Alumnado restante Alumnado de comedor 

Alumnado de 

autobús 

14:10 X 

4ºEI + 5ºEI → 

recollido polo 

persoal do 

comedor 

 

1
ª 

q
u
e

n
d
a
 

Espera en aula ata as 

14:30 

14:15 X 

6ºEI → recollido 

polo persoal do 

comedor 



14:20 

EI → entrega ás 

familias no patio 

cuberto 

correspondente 

1º-2º → recollido polo 

profesorado de garda 

e entrega ás familias 

1º-2º → recollido 

polo persoal do 

comedor 

14:25 

3º-4º-5º-6º → recollido 

polo profesorado de 

garda e entrega ás 

familias ou marcha só 

X 

14:30 

O profesorado de garda leva ao alumnado de primaria ao transporte. 

O profesorado que estea en infantil, sube ao seu alumnado de transporte á 

porta do recinto ás 14:25. 

14:35 X 

3º-4º-5º-6º → 

recollido polo 

persoal do 

comedor e fan o 

tempo de lecer 

2
ª 

q
u
e

n
d
a
 

X 

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

Estará indicada a dirección de fluxo por frechas e sinalización no chan e nas paredes. 

Todo alumnado entrará de maneira escalonada e coa separación de 1,5m pola porta 

principal. Seguirá as frechas verdes do chan para as entradas e as vermellas para as 

saídas. 

33. Cartelería e sinaléctica 

Colocación da carteleira enviada pola Consellería de Educación e a mercada por nós 

nos lugares visibles nos accesos, nas aulas, nos aseos, nas escaleiras. ANEXO V 

Tamén se colocarán carteis de elaboración propia ou adaptados ao contexto escolar. 



34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Segundo foi redactado no punto 31 do presente protocolo, o alumnado transportado 

accederá ás aulas tan pronto entren ao recinto educativo. A saída será escalonada, 

sendo en horario de 14:30, e dito alumnado será acompañado polo profesorado de garda 

encargado. 

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

 Entrada ao centro educativo: 12 mestras e mestres → 9 en aula e 3 en 

espazos de acceso comúns 

 Saída do centro educativo: 11 mestras e mestres → 9 en aula e 2 en espazos 

de acceso comúns 

 Recreo en infantil: 3 mestras e mestres 

 Recreo en primaria (para cada quenda): 3 mestras e mestres → 2 no exterior 

e 1 na biblioteca. No caso de chuvia, o profesorado con garda no exterior 

pasará a interior. 

 Milla (para cada quenda): 4 mestras e mestres. 

8) MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPA 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 

ANEXO VI 

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 ofertarán actividades extraescolares para evitar contaxios entre o alumnado 

e garantir os grupos de convivencia estables dentro do recinto escolar. 

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

As xuntanzas que a ANPA desexe realizar no colexio deben ser comunicadas 

previamente á persoa directora, indicando a data, a hora e o número de persoas 

asistentes, para determinar se se pode levar a cabo e proporcionar un lugar axeitado 

para dita reunión. 



As xuntanzas do Consello Escolar, tal como aparece reflectido no punto 12.4 do 

protocolo, realizaranse de xeito telemático. A convocatoria das mesmas será enviada 

polo equipo directivo ao correo electrónico proporcionado polos membros deste órgano. 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As reunións de titoría realizaranse prioritariamente por vía telefónica ou por 

videochamada (punto 12.5) na plataforma establecida pola Consellería; de xeito 

excepcional, serán efectuadas presencialmente no centro educativo. 

As titorías presenciais realizaranse para cuestións moi específicas previo 

coñecemento do equipo directivo que requiran a presenza no centro. Neste caso, serán 

obrigatorias as seguintes pautas: 

 Debe ser solicitada cita previa. 

 É indispensable a puntualidade. 

 En todo momento as persoas presentes deberán levar máscara. 

 O alumnado non poderá asistir. 

As restantes comunicacións coas familias realizaranse pola axenda do alumnado, 

por vía telefónica, videochamada ou polo sistema de mensaxería Abalar. 

A páxina web do centro será o mecanismo principal de comunicación xeral coas 

familias. 

40. Normas para a realización de eventos 

Só se poderán realizar eventos no exterior ou no interior do edificio en grupos 

estables de convivencia individuais, é dicir, non podendo haber máis dun grupo no 

mesmo espazo. 

9) MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

41. Medidas 

No referido ao transporte escolar, o autobús non accede ao recinto escolar. As 

restantes medidas foron expostas nos puntos 31 e 34 do presente protocolo. 

O profesorado pode acceder ao recinto escolar co seu coche particular se o fan antes 

das 09:10; pasada esta hora, deberá aparcar fóra do recinto. Esta medida vén 

condicionada polo Camiño Escolar Seguro do noso centro. 



10) MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado  

Para o emprego do comedor establécense dúas quendas: 

 1ª quenda: formada polo alumnado de Educación Infantil, 1º e 2º de 

Educación Primaria. O alumnado de 4º e 5º de Ed. Infantil será recollido polo 

persoal de comedor ás 14:10; o alumnado de 6º de infantil será recollido ás 

14:15; e o alumnado de 1º e 2º de primaria, ás 14:20. Dúas monitoras 

acompañarán a este alumnado ao rematar o xantar ao espazo de lecer, e 

poderán ser recollidos polos seus pais e nais a partir das 15:15 horas. 

 

 2ª quenda: formada polo alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria, 

que permanecerá no espazo de lecer acompañados polas dúas monitoras do 

comedor ata as 15.00 que realizarán a súa entrada no comedor, unha vez 

hixienizado despois da saída da primeira quenda. 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en 

consideración que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non 

incluír datos de carácter persoal) 

Non hai persoal colaborador de comedor. Serán as 4 monitoras empregadas polo 

catering as encargadas de atender ao alumnado do comedor nas dúas quendas 

establecidas e no tempo de lecer antes e despois do xantar. 

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

(non incluír datos de carácter persoal) 

Non hai persoal de cociña. 



11) 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) 

Calquera aula que sexa empregada por alumnado de grupos distintos, antes e 

despois de cada sesión realizarase unha ventilación a lo menos de cinco minutos e unha 

limpeza e desinfección dos elementos usados, mesas e cadeiras.  

Nos casos do alumnado de 3º EP a 6ºEP será o propio alumnado quen hixienice o 

seu propio espazo, sendo a mestra ou mestre quen proporcione o líquido hidro 

alcohólico. Se o alumnado que emprega dita aula é de Educación Infantil, 1º EP ou 2º 

EP será o profesorado quen se encargue da limpeza e desinfección dos elementos, 

mesas e cadeiras antes e despois de empregados. 

No caso da Educación Física o uso da máscara será obrigatorio agás que se 

realice no exterior ou que o seu uso resulte inadecuado e imposibilite a práctica. No 

interior do ximnasio o seu uso será obrigatorio posto que non se pode garantir a distancia 

de 2 m entre o alumnado. 

Polas dimensións dos vestiarios non se accederán aos mesmos para facer o aseo 

que se viña facendo nos anteriores cursos. Coidarase especialmente a hixiene de mans 

na entrada e saída do ximnasio.  

O alumnado terá á súa disposición un moble con casilleiros personalizados para 

gardar as zapatillas de deporte, se así o desexan. A manipulación das súas portas e 

chaves será exclusivamente a cargo do mestre de Educación Física. En calquera caso, 

todo o alumnado deberá cambiar o calzado para entrar no ximnasio. 

Os materiais de uso colectivo poderán ser usados nos grupos de convivencia estable, 

minimizando o seu uso na medida do posible e procurando a súa limpeza e desinfección 

despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. Os materiais de uso individual 

serán utilizados unha soa vez ao día unicamente por un grupo clase. 

 

 



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

educación física) 

 Durante a xornada lectiva o ximnasio unicamente se utilizará para a práctica da 

Educación Física, non podendo utilizarse como espazo alternativo nos tempos de lecer. 

Fóra da xornada lectiva, será o espazo utilizado para as reunións de mestres e quedará 

perfectamente hixienizado para á practica da Educación Física do día seguinte. Tamén 

se empregará para as reunións presenciais do inicio do curso coas familias. Neste caso 

as cadeiras serán intercambiadas ao finalizar cada reunión. 

 

 

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

especial ou espazos de uso educativo) 

O profesorado especialista será o encargado de recoller ao alumnado na súa aula e 

de levalo de volta á mesma. Tanto ao entrar como ao saír da aula da especialidade é 

obrigatorio que o alumnado e o profesorado hixienice as mans con xel hidro alcohólico. 

Calquera aula que sexa empregada por alumnado de grupos distintos, tras cada 

sesión deberá realizarse unha ventilación a lo menos de cinco minutos e unha limpeza 

e desinfección dos elementos usados.  

Nos casos do alumnado de 3º EP a 6ºEP será o propio alumnado quen hixienice o 

seu propio espazo, sendo a mestra ou mestre quen proporcione o líquido hidro 

alcohólico. Se o alumnado que emprega dita aula é de Educación Infantil, 1º EP ou 2º 

EP será o profesorado quen se encargue da limpeza e desinfección dos elementos 

empregados. 

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

acomodadas ás xerais establecidas no protocolo) 

As medidas contempladas para uso da biblioteca escolar aparecen reflictidas no 

punto 18 das instrucións do 31 de agosto, así como nas instrucións de bibliotecas 

escolares publicadas o día 1 de setembro. De xeito específico, débese ter en conta que: 

 Para acceder á biblioteca é obrigatorio o uso de máscara para todo o 

alumnado de educación primaria; e é recomendable o seu emprego para o 

alumnado de educación infantil (punto 18.4). 



 Débense hixienizar as mans antes de entrar e ao saír do espazo (punto 18.1); 

así como hixienizar o espazo empregado (punto 18.2). 

 Despois de cada uso, a biblioteca ventilarase por un período de dez minutos 

mínimo. 

 O aforo é dun 50% (punto 18.1). 

 O acceso á biblioteca en sesións de titoría ou especialidades terá que ser 

exclusivamente dun grupo. Para os recreos establecerase unha quenda 

rotatoria, asignando un único curso a cada tempo de lecer, evitando 

aglomeracións e a mestura de grupos de convivencia. 

 Todo o material usado será posto en corentena por un mínimo de 48 horas. 

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

con carácter exclusivo en atención á realidade do centro) 

Para o emprego dos aseos establécese un terzo do seu aforo (punto 19.1) para o 

alumnado de primaria, de xeito que só poden acceder a el tres persoas tanto no aseo 

feminino coma no masculino. En ambos os dous baños, só poderá ser usado un lavabo 

e dous baños. Para regular o aforo establécese un sistema de semáforo, e só poderá 

asistir unha nena ou neno de cada clase á vez, sempre que sexa posible, para evitar 

aglomeracións. En Educación Primaria non está permitido o acceso aos aseos nos 

cambios de clase. 

En educación infantil cada aula conta co seu propio aseo polo que, tendo en conta 

as características propias da etapa non se reducirá o seu aforo, sendo este de 4 

usuarios. Asegurarase en todo momento que nas rutinas de baño se respecten os 

subgrupos de cada aula. 

12) 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 tempo de lecer estará distribuído en dúas quendas en primaria: unha destinada á 

milla e outra ao patio; e unha quenda en infantil. 



 Horario Tempo de lecer Cursos 

1ª quenda 11:10 – 11:25 

Milla 1º EP, 2º EP, 3º EP 

Patio EP 4º EP, 5º EP, 6º EP 

2ª quenda 12:15 – 12:30 

Milla 4º EP, 5º EP, 6º EP 

Patio EP 1º EP, 2º EP, 3º EP 

Educación Infantil 12:15 – 12:45 Patio EI 4º EI, 5º EI, 6º EI 

51. Profesorado de vixilancia 

 Entrada ao centro educativo: 12 mestras e mestres → 9 en aula e 3 en 

espazos de acceso comúns 

 Saída do centro educativo: 11 mestras e mestres → 9 en aula e 2 en espazos 

de acceso comúns 

 Recreo en infantil: 3 mestras e mestres 

 Recreo en primaria (para cada quenda): 3 mestras e mestres → 2 no exterior 

e 1 na biblioteca. No caso de chuvia, o profesorado con garda no exterior 

pasará a interior. 

 Milla (para cada quenda): 4 mestras e mestres. 

13) MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

52. Metodoloxía e uso de baños 

 O alumnado de infantil estará organizado dentro das aulas en subgrupos de 4 ou 5. 

As titoras empregarán dita organización para o traballo en xeral: 

 Establecendo nas asembleas un lugar concreto a cada subgrupo, asegurando 

a distancia entre o alumnado que non pertence ao mesmo. 

 Propiciando o traballo colaborativo en equipos, os cales estarán organizados 

en mesas separados a 1,5 m de distancia entre si. Dita distribución será 

aproveitada no momento das merendas. 

 No xogo por recunchos, cada subgrupo visitará un recuncho diario con 

material específico para empregar nesa xornada. Cando o alumnado se atope 

xogando por recunchos asegurarase que os equipos respecten as normas de 



distancia social entre grupos e que o material empregado sexa hixienizable 

(evitaranse os peluches, material de cartón… e priorizarase todo aquel 

material lavable). No caso de empregar material específico como 

quebracabezas, o seu uso será específico nunha xornada por un equipo 

concreto e a continuación pasará a un recuncho de “corentena”. Ao rematar 

de empregar un material educarase ao alumnado na importancia de 

hixienizalo facéndoos partícipes no proceso (na medida das súas 

posibilidades). 

O material do alumnado será gardado en caixas individuais (lapis, goma, ceras, 

rotuladores, pegamento…) evitando así o uso de material compartido. Tamén contarán 

cunha caixa individual para gardar plastilina.  

En educación infantil cada aula conta co seu propio aseo polo que, tendo en conta 

as características propias da etapa, non se reducirá o seu aforo. Asegurarase en todo 

momento que nas rutinas de baño se respecten os subgrupos de cada aula. 

Non será obrigatorio o uso da máscara no alumnado de infantil, salvo naqueles 

momentos en que compartan espazos co resto do alumnado do centro (entradas e 

saídas, ir ao aseo o alumnado de 6º de educación infantil, especialidades …). 

No referido aos cursos de primaria, para o emprego dos aseos establécese un terzo 

do seu aforo (punto 19.1), de xeito que só poden acceder a el tres persoas tanto no aseo 

feminino coma no masculino. En ambos os dous baños, só poderá ser usado un lavabo 

e dous baños. Para regular o aforo establécese un sistema de semáforo, e só poderá 

asistir unha nena ou neno de cada clase á vez, sempre que sexa posible, para evitar 

aglomeracións. En Educación Primaria non está permitido o acceso aos aseos nos 

cambios de clase. 

53. Actividades e merenda 

O patio en educación infantil estará dividido en tres zonas (unha para cada aula) 

polas cales irá rotando o alumnado semanalmente (asegurando así un período de 

desinfección do mobiliario e dos materiais). As zonas son: areeiro, zona das casiñas e 

motos. 

Durante o recreo, o alumnado de 4º e 5º de educación infantil empregará o seu aseo 

(para o cal entrará pola porta principal), mentres que o alumnado de 6º de infantil 

empregará o aseo do profesorado (o cal será hixienizado antes e despois do recreo). 



Para acceder aos aseos dunha forma segura evitarase que o alumnado empregue a 

zona cuberta do edificio. 

O patio para o alumnado de 1º e 2º estará distribuído por zonas, non tendo contacto 

con outros grupos. É obrigatorio o uso de máscara durante o tempo de lecer. 

14) MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ALUMNADO DE NEAE 

54. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, 

establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 

alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) 

 Minimizar o número de profesionais que traballen co alumno ou alumna con 

NEAE. 

 Valorar a realización dos apoios por parte dos especialistas en PT e/ou AL 

dentro ou fóra da aula ordinaria, para minimizar riscos. 

 Priorizarase a atención ao alumnado con NEAE que máis o preciso 

atendendo aos criterios recollidos no PXAD (Plan Xeral de Atención a 

Diversidade). 

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) 

Rutinas de hixiene: 

 Minimizar o número de profesionais que traballen co alumno ou alumna con 

NEAE. 

 Manterase unha especial atención á hixiene e limpeza, ao haber certo 

alumnado con NEAE que no poda manter as rutinas de hixiene por si 

mesmos/as. 

 Modelar as medidas de hixiene e rutinas, se é preciso co acompañamento do 

persoal ATE, dos especialistas en PT e/ou AL, ou as persoas titoras. 

 Manter rutinas, usar horario personalizado para seguimento e anticipación 

das mesmas. 

 Evitar o uso de xel hidro alcohólico cando o alumnado mete os dedos ou a 

man na boca.  

 Prever rexeitamentos sensoriais a cheiros e texturas (dos xeles, máscaras...). 



 Prever a necesidade de máscaras con transparencia na zona da boca, o uso 

de pantallas transparentes, mamparas de separación... 

 Ter en conta o dereito do alumnado con condición de discapacidade a non 

usar as medidas de protección persoal. 

 Será necesario programar e organizar previamente o material que se vai 

utilizar, debidamente desinfectado, para cada día e manter retirado o resto. 

 Valorar o uso de material individualizado. 

Rutinas en desprazamentos e nos espazos do centro e da aula: 

 Valorar o uso de material individualizado. 

 Acompañamento e axuda do persoal ATE nas entradas e saídas, traslados 

dentro do centro, milla, recreo....  

 Evitaranse zonas e materiais cos que non se poida asegurar unha adecuada 

desinfección.  

 Situalo na aula de forma adecuada para a atención e o mantemento de 

medidas de prevención e hixiene. 

 Buscar un lugar na aula que lle permita distanciamento e mobilidade. 

 Delimitar os espazos para axudar ao alumnado a comprender o 

distanciamento. 

 Marcar fisicamente o espazo e a distancia se fose necesario.  

 Colocar alumnado de referencia no entorno. 

 Ter en conta a necesidade de moverse dalgún alumnado e planificar como 

facelo en aula mantendo as medidas de seguridade.  

 Anticipar cambios nos espazos e nas rutinas. 

Adaptación de normas: 

 Adaptar cartelería para que sexa comprensible (linguaxe sinxela, apoios 

visuais, pictográficos…).  

 Asegurar a comprensión das normas e axudar no seu seguimento coas 

axudas gráficas necesarias. 

 Procurar que manteña as medidas de prevención co seu material.  

 Traballar as novas regras para manter a seguridade no colexio de xeito 

comprensible, esquematizar/iconizar se cómpre.  

 Usar linguaxe comprensible e accesible para todos e todas. 



15) PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

55. Medidas 

 Establécese o ximnasio para as reunións de claustro e de profesorado. 

 Os diferentes equipos de dinamización reuniranse noutros espazos do centro 

mantendo a distancia social de seguridade, as medidas hixiénicas e 

respectando o aforo de cada lugar. 

 Debido ao espazo reducido da sala de mestres, establécese un aforo do 50% 

máximo 7 persoas. 

56. Órganos colexiados 

As xuntanzas do Claustro cando sexan de carácter presencial levaranse a cabo no 

ximnasio do colexio, mentres que se son de xeito telemático serán feitas na plataforma 

que estableza a Consellaría de Educación. En ambos casos, a convocatoria será 

enviada por correo electrónico. 

As xuntanzas do Consello Escolar, tal como aparece reflectido no punto 12.4 do 

protocolo, realizaranse de xeito telemático. A convocatoria das mesmas será enviada 

polo equipo directivo ao correo electrónico proporcionado polos membros deste órgano. 

16) MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

57. Formación en educación en saúde 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que 

incluirán medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte ao COVID-19; 

reforzadas, ademais, polo traballo no proxecto anual de centro deste ano: “A saúde”. 

58. Difusión das medidas de prevención e protección 

O “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2020-2021” será publicitado 

dende varios ámbitos: 

 Publicarase o protocolo adaptado na páxina web do colexio (punto 12.6 antes 

do inicio das clases (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiptiran/) e tras a 

publicación do último protocolo anunciado pola Xunta de Galicia). 

 Publicarase nese mesmo intre, un resumo coa información máis relevante 

que lle atinxe ás familias. 

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


 Enviarase unha comunicación Abalar informando das dúas publicacións 

anteriores na páxina web do colexio. 

 Nas reunións antes de inicio de curso lembraranse os aspectos máis 

destacados do protocolo e resolveranse dúbidas. 

As medidas de prevención e protección serán presentadas ao alumnado nas propias 

titorías diariamente, así como nas especialidades. Ademais, esta información será 

apoiada visualmente mediante a cartelería colocada no centro e a través do 

desenvolvemento do proxecto anual escollido: “A saúde”. 

59. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

O Xefe de Estudos será o coordinador e dinamizador das aulas virtuais. Cada persoa 

titora en Educación Primaria encargarase de que o seu alumnado realiza a inscrición na 

aula virtual, coñece o funcionamento e está familiarizado coa metodoloxía de traballo. 

60. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

Nas dúas primeiras semanas do curso 2020-2021 realizaranse actividades a difundir 

entre a comunidade educativa a organización e funcionamento do centro nesta nova 

normalidade e a difusión deste plan de adaptación ao contexto COVID-19. 

Traballarase nas actuacións de prevención, hixiene e protección fronte ao 

coronavirus. 

Establecerase no horario semanal a rotación de todos os cursos de primaria pola 

aula de informática para acadar unha mellora dixital no alumnado, necesaria no caso da 

modalidade non presencial. 

Prestarase especial atención aos aspectos emocionais e sociais do alumnado novo 

realizando actividades e dinámicas grupais de acollida e cohesión de grupo. 

Asemade os pais e nais do alumnado de 4º de infantil se lles facilitará un horario co 

período de adaptación dos seus fillos e fillas ao colexio, que rematará o 25 de setembro. 

61. Difusión do plan 

O “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2020-2021” será publicado 

dende varios ámbitos: 



 Publicarase o protocolo adaptado na páxina web do colexio (punto 12.6 antes 

do inicio das clases (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiptiran/) e tras a 

publicación do último protocolo anunciado pola Xunta de Galicia). 

 Publicarase nese mesmo intre, un resumo coa información máis relevante 

que lle atinxe ás familias. 

 Enviarase unha comunicación Abalar informando das dúas publicacións 

anteriores na páxina web do colexio. 

 Nas reunións antes de inicio de curso lembraranse os aspectos máis 

destacados do protocolo e resolveranse dúbidas. 

 Habilitase un correo para que os pais e nais poidan aportar as súas opinións 

e suxerir modificacións. Toda esta información será analizada e estudada 

polo equipo covid, polo claustro e se fora preciso polo Consello Escolar. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiptiran/
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CONTROL VENTILACIÓN                                             AULA:_____________                     

SEMANA: ___ de__________ao ___ de___________ 
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