
1) MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto 616 71 37 21 

Membro 1 Pérez Pérez, Ismael Cargo Director 

Persoa substituta González Álvarez, José Felipe Cargo Xefe de estudos 

Membro 2 Tanya Torres Ferradás Cargo Coordinadora EI 

Persoa substituta María Luisa Rey Fandiño Cargo Mestra EI 

Membro 3 Lorena Besada Martínez Cargo Mestra EP 

Persoa substituta Marcos Barreira Baños Cargo Mestre PT 

2. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde de Moaña 

Persoa de contacto Paloma Rico Padín Teléfono 986311712 

3. 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. 

 Limitaranse os movementos innecesarios dentro da aula. 

4. 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). 

2) MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

5. 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 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. 



6. 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. 

7. 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. 

3) XESTIÓN DOS ABROCHOS 

8. 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. 

4) MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

9. 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 as 3 restantes 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 nas 

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
ue

n
da

 

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
ue

n
da

 

X 



5) MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

10. 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 ao espazo de lecer. 

 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 a súa entrada no comedor, unha vez hixienizado da 

primeira quenda. 

6) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

11. 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, 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. 

12. Aseos 

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. 

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

cada aula. 

7) MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

13. 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 

 


