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Medidas de prevención básica 

 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos 

Código Denominación 

15032959 CEIP Vicente Otero Valcárcel 

 

Enderezo 

Rúa Juan Seijas, s/n 

Localidade Concello 

Carral Carral 

Teléfono Correo electrónico 

881 88 04 46 ceip.vicente.otero@edu.xunta.es 

Páxina Web 

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

  

 

 

 

2. Membros do equipo COVID  

Membro 1 Cristina Pedreira Fuentes Cargo  

Directora 

Substituto Sergio García Liñares Cargo 

Xefe de 

estudos 

 

 

Tarefas asignadas 

• - Comunicación co Centro Saúde de Carral. 

• - Comunicación coa Inspección Educativa e 

Xefatura Territorial. 

• - Comunicación co Concello de Carral. 

• - Organización do Comedor e transporte. 

• - Xestión de peticións de persoal vulnerable. 

 

Membro 2 Manuel Meijide Cao Cargo  

Mestre de 

infantil 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipwenceslao/
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Tarefas asignadas 

• - Comunicación co profesorado. 

• - Organización de espazos e tempos de lecer. 

• - Comunicación coas familias. 

• - Aprovisionamento e subministración de 

materiais de protección. 

 

Membro 3 María Angela Precedo No Cargo 

Mestra de AL 

Tarefas asignadas 
- Detección de necesidades e comunicación 

á dirección. 

- Supervisión e análise do cumprimento do 

protocolo. 

 

 

 

3.  Determinación do Espazo de Illamento do COVID e dos elementos de protección 

que inclúe 

O espazo de Illamento será a Aula de Titoría situado no corredor de Dirección. 

Elementos de protección: máscaras, luvas, dispensador de xel hidroalcohólico, panos 

desbotables e papeleira de pedal con tapa. 

 

4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa educativa 

4º Educación Infantil A 20 

4º Educación Infantil B 20 

5º Educación Infantil A 22 

5º Educación Infantil B 22 

6º Educación Infantil A 24 

6º Educación Infantil B 24 

1º Educación Primaria A 25 

1º Educación Primaria B 25 

2º Educación Primaria A 25 

2º Educación Primaria B 25 

3º Educación Primaria A 24 

3º Educación Primaria B 24 

4º Educación Primaria A 18 

4º Educación Primaria B 18 

4º Educación Primaria C 17 
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5º Educación Primaria A 24 

5º Educación Primaria B 24 

5º Educación Primaria C 23 

6º Educación Primaria A 24 

6º Educación Primaria B 24 

 

 

5. Cadro de persoal do centro educativo. 

Mestres Educación Infantil 8 

Mestres Educación Primaria 13 

Especialistas Educación Física 2 

Especialistas Educación Musical 1 

Especialistas Lingua Inglesa 3 

Especialista Lingua Francesa 0 

Especialistas Relixión 2 

Especialistas Pedagoxía Terapéutica 2 

Especialistas Audición e Linguaxe 2 

Orientador/a 1 

Conserxe 1 

Administrativo/a 1 

Persoal de cociña 4 

Colaboradoras de comedor 21 

Coidadoras 2 

 

6. Determinación dos grupos estables de convivencia 

 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grup

o 

A 

Aula 
4º 

Educació

n Infantil 

A 

Nº de alumnado 

asignado 

20 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grupo B 

Aula 
4º Nº de alumnado 20 Nº de profesorado 6 
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Educació

n Infantil 

B 

asignado asignado 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo B 

Aula 
5º 

Educació

n Infantil 

A 

Nº de alumnado 

asignado 

22 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo B 

Aula 
5º 

Educació

n Infantil 

B 

Nº de alumnado 

asignado 

22 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo A 

Aula 
6º 

Educació

n Infantil 

A 

Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo B 

Aula 
6º 

Educació

n Infantil 

B 

Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

25 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

25 Nº de profesorado 

asignado 

5 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

25 Nº de profesorado 

asignado 

5 

Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

25 Nº de profesorado 

asignado 

5 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo A 
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Aula  Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado 

asignado 

5 

Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

18 Nº de profesorado 

asignado 

8 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

18 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

17 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

23 Nº de profesorado 

asignado 

5 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado 

asignado 

6 

Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado 

asignado 

24 Nº de profesorado 

asignado 
6 

 

7. Medidas específicas para os grupos de infantil 

 

As medidas a ter en conta son: 

- Priorizarase o uso de auga e xabón fronte ao uso de xel hidroalcóholico. 

- Desinfectarase o material de uso compartido. 
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- No recreo cada aula terá unha zona determinada no patio, en ningún momento 

compartirá espazo con outras aulas. 

 

8. Canle de comunicación 

 

- Todo o persoal do centro máis as familias  informarán por teléfono da súa 

sintomatoloxía e ausencia ao centro. 

- A partires das  9:00 ata ás 9:10 horas  será  a administrativa quen recolla estes 

avisos. 

- A administrativa comunicará á coordinadora COVID-19 a relación de ausencias. 

- A coordinadora COVID-19 cubrirá na Canle informática: “EduCovid” os datos 

básicos dos contactos estreitos dos posibles casos confirmados. 

- Empregarase ABALAR MÓBIL para avisos a grupos confinados. 

 

 

9. Procedemento do rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 

 

O rexistro de ausencias do ALUMNADO, que levarán a cabo os mestres a cotío, será por 

duplicado, en onde haberá: Un rexistro ORDINARIO que se leva facendo dende sempre nas 

aulas, e o rexistro COVID de aquel alumnado que non acuda ao colexio por sintomatoloxía 

compatible co COVID. Para a xustificación de ausencia, non será necesario ningún 

xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais, e ditas 

ausencias, desta causa, terán a consideración de XUSTIFICADAS. 

O rexistro de ausencias do PERSOAL, levarase a cabo pola administrativa o do persoal non  

docente, e polo xefe de estudos o rexistro do persoal docente. 

Todos os rexistros de ausencias  achegaranse á coordinadora do COVID, quen informará ao 

órgano correspondente. 

 

 

 

10. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas a través da aplicación informática 

 

A coordinadora do Equipo COVID-19 dará a coñecer a información de incidencias ao  Equipo 

COVID do centro e porase en contacto coa CSC. 

 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao 

centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia do alumno/a 

dentro das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do equipo Covid na 
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maior brevidade posible. 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da 

Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non poderán 

acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid  ou que convivan cunha  

persoa positiva en COVID  (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, 

evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles e, tendo en conta isto podemos 

atoparnos con dúas situacións distintas: 

1. O conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e que 

tampouco foran diagnosticados nos últimos 6 meses deberán absterse de asistir 

ao centro educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso. 

2. As persoas conviventes dun caso sospeitoso ou positivo que estean vacinadas 

coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas de COVID nos últimos 

6 meses poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, 

extremando sempre as medidas de prevención. 

 A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección 

de datos os seguintes fluxos de información: 

• Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o 

antes posible, recoméndase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o 

resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a 

información necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe una persoa cun diagnostico 

confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de 

seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. 

Poderá facelo a través do número de teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 

22h todos os días da semana e que estará dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, 

así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

• Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en contacto co 

caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de illamento, 

realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal do 

caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identifícase ao caso confirmado como estudante 

ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía 

unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando os contactos 

estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo. Neste momento, se previamente 

non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en contacto coa CSC a través do número de 
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teléfono dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como nos apartados Equipo e 

Centro médico. 

• Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que 

identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para localizar ao 

caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle que realice a súa 

carga en EduCovid. En ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios 

diferentes a EduCovid. 

• O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contactos 

estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de contactos” 

proposta por EduCovid, na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, 

profesorado e outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en conta o 

previsto no Anexo II. 

• Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta rede 

de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha vez 

definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co 

persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a 

través da aplicación EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se identifiquen 

contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón “Notificar a Sanidade” sen 

seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de 

contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal. No descrito 

previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que no centro 

existe una persoa cun diagnóstico confirmado de Covid-19, a CSC pode verificar esta 

información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria para 

facelo, polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte: 

 1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que verifiquen que se 

trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información abondo, ou non é posible desbotar a 

información como resultado dun  erro, o Equipo Covid cargará o caso en EduCovid co 

IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non está verificado. 

 2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera outro 

caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle chegará a 

listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro quen adiante esta 

información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará 

ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse que moi 

probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-19, polo que 

deben quedarse na casa en corentena. 

3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá una IdOrixe válida. Nese 
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momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo Covid 

modifique o Id0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo notificará a 

listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e procederase de forma habitual, onde a 

CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento. 

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da 

información da persoa diagnosticada da Covid.  

- O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das 

actividades extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola 

autoridade sanitaria. 

- Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguiranse, en todo 

momento, as instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contacto. 

- A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o 

interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado 

subministrados con consentimento dos representantes dos menores que obra nas 

bases de datos da Consellería de Educación 13 de 132 poderán ser 

subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.  

-  O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos 

sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

 

 

 

 
 

Medidas xerais de protección individual 

 

 

 

11. Croques da situación dos pupitres nas aulas 

  

Realizamos unha proposta de distribución dunha aula tipo para o profesorado, tendo en conta 

que a liberdade de cátedra posibilita que cada mestre e mestra distribúa a súa aula do xeito 

que considere máis adecuado, tendo en conta as medidas sanitarias recollidas no presente 

plan. 

 Mostramos a nosa proposta tendo en conta que cada aula conta con 51 m² (Ver anexo) 
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13. Determinación das medidas para o uso de Espazos de PT, AL, departamento de 

orientación ou aulas especiais do centro. Modelo-cuestionario de avaliación de 

medidas como anexo ao plan. 

 

As aulas de PT1, PT2, AL1  e Departamento de Orientación ocuparán os mesmos espazos 

que se viñan empregando. 

Debido ás especiais características do traballo neste tipo de aulas adoptaremos as seguintes 

medidas dentro das aulas específicas: 

- Emprego de máscara como norma xeral. 

- Tendo en conta que temos alumnado que, por prescrición facultativa, non pode usar 

máscara, as aulas de PT, AL e Departamento de Orientación contarán con mamparas 

de protección que serán empregadas cando sexa necesario. 

- As mestras de AL poderán usar unha máscara transparente para facilitar o visión 

cando sexa un traballo de articulación da linguaxe ou ante alumnado con déficit 

auditivo. 

- O profesorado destas especialidades poderá usar pantallas protectoras xa que en 

ocasións o seu traballo é incompatible co uso da máscara. 

- Ao finalizar cada sesión con presenza de alumnado nestas aulas realizarase unha 

ventilación de 5 minutos e unha limpeza dos materiais empregados e superficies 

usadas (pomos, mesas, cadeiras...). 

- Recoméndase o uso de bata ou similar que será desinfectada diariamente. 

- Reducirase o material visible nas aulas para evitar o risco de tocalo. 

- Empregaranse caixas para gardar o material de cada alumno ou alumna, evitando 

compartilo. 

O alumnado deberá realizar un lavado de mans antes e despois de cada sesión. 

 

14. Determinación do xeito de realizar titorías coas familias 

  

O medio preferente para comunicarse coas familias será non presencial, é dicir, por teléfono 

ou telematicamente (Abalar, videochamada, aula virtual, etc), a través da páxina web do 

colexio e os diferentes blogues do centro. 

Cando a xuízo do titor ou da dirección do centro  así o determine, poderanse realizar titorías 

presenciais coas medidas de prevención necesarias: 

- Hixiene de mans. 

- Emprego da máscara. 
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- Distancia de seguridade entre persoas cun mínimo de 1,5 metros. 

- Sempre que sexa posible só acudirá un dos proxenitores ou titores legais e sen 

fillos/as. 

 

 

 

15. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro 

 

Para calquera comunicación e información xeral seralles transmitida ás familias a través da 

páxina web do centro, correo electrónico,  canle telefónica, por medio de abalar móbil e nos 

taboleiros de anuncios do centro. Evitarase, sempre que sexa posible, a comunicación da 

información a través do papel impreso.    

Para calquera comunicación con provedores, visitantes, persoal do concello, ... empregarase 

o correo electrónico nun primeiro momento, sempre que non sexa urxente, e en caso 

necesario empregarase o teléfono.  

 

16. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara será obrigatorio no momento no que o alumno/a cumpra os 6 anos de 

idade, independentemente do curso no que se atope matriculado. 

O alumnado de Educación primaria, o profesorado e o persoal non docente, así como o 

restante persoal, teñen a obriga de usar a máscara durante toda a xornada lectiva en todos os 

espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga 

do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para 

gardala en caso necesario, como, por exemplo, no comedor ou no recreo. 

Estarán exentos do uso da mascara os alumnos e as alumnas que xustifiquen cun informe 

médico que non pode usar a máscara no centro educativo. Nestes casos empregarán unha 

pantalla facial. 

 Tamén será obrigatoria en todas as persoas que accedan ao centro educativo e sexan 

externas a este. 

 O uso de máscaras non exime do cumprimento do resto das medidas preventivas 

establecidas, que principalmente son distanciamento de seguridade, a hixiene das mans; 



ANEXO IV: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2021-

2022” 
 

12 

evitar, na medida do posible, tocar a cara, o nariz, os ollos e a boca; taparse ao tusir e esbirrar 

segundo as precaucións establecidas pola autoridade sanitaria. 

O centro contará con máscaras por se alguén manifesta síntomas ou para repoñela no caso 

de ruptura ou deterioro. 

 

 

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 

Para dar a coñecer este plan de adaptación entre o persoal docente e non docente do centro 

será enviado ao correo electrónico de cada mestre e mestra e ao persoal non docente. 

Asemade seralle enviada unha copia aos membros do Consello Escolar. 

Nas reunións iniciais de comezo de curso, que serán presenciais por decisión do claustro, un 

membro do equipo COVID informará do contido do Protocolo COVID. 

O plan tamén será publicado na páxina web do centro para a lectura de toda a comunidade 

educativa. 

 

 

 
Medidas de limpeza 

 

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

frecuente 

 

Deberanse limpar de xeito frecuente  os espazos que teñan usos compartidos por diferentes 

grupos estables de convivencia: 

- Aseos. 

- O espazo do comedor pequeno limparase a primeira hora da mañá despois do 

Servizo de “Madrugadores”. 

- O persoal de limpeza terá especial coidado na limpeza de: pomos, pasamáns, 

mesas, cadeiras, papeleiras de pedal, teléfonos, ordenadores, chan e outros 

elementos de similares características así como billas e cisternas. 

Será o profesorado coa axuda do alumnado o encargado da limpezas das seguintes aulas 

cada vez que haxa un cambio de grupo: 

-Aulas de AL e PT. 
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-Aula de informática. 

-Aula de relixión. 

- Aula de inglés. 

- Biblioteca. 

- Espazo maker. 

- Aula de música. 

- Psicomotricidade. 

- Zona infantil de xogo. 

Cando dentro da aula se produza un cambio de mestre/a, este deberá deixar desinfectada a 

mesa, a cadeira, o ordenador, o rato... 

 

 

 

19. Distribución horaria do persoal de limpeza 

 

Pola mañá haberá no centro unha persoa encargada da limpeza e desinfección do centro e 

das superficies de contacto de uso frecuente, descritas anteriormente. Pola tarde haberá 4 

persoas que realizarán a limpeza de todo o centro. 

Os horarios do persoal de limpeza serán competencia do Concello, así como tamén serán 

competencia do Concello os horarios do servizo de “Madrugadores” e “Vente vindo”. 

En caso de levar a cabo un illamento preventivo dalgún alumno/a durante a xornada escolar 

realizarase a limpeza oportuna deste espazo de illamento. 

 

1 membro do equipo de limpeza realizará o seguinte horario de mañá: 

De luns a venres:  de 9:15 a  13:15 horas 

                      

4 membros do equipo de limpeza realizarán o seguinte horario de tarde: 

de luns a venres: de 15:00 ás 22:00 horas. 

 

 

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

 

A empresa responsable do servizo de limpeza terá que dotar aos traballadores do material de 

protección e limpeza axeitados. 

Cada limpador/a terá o seu carro de limpeza con utensilios básicos. 

Utilizaranse desinfectantes como disolución de lixivia (1:50) ou calquera dos desinfectantes 

con actividade viricida autorizados polo Ministerio de Sanidade. 

Cada espazo do centro contará cun bote de desinfectante así como un rolo de papel. 
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21. Cadro de control de limpeza dos aseos 

          DÍA           HORA    RESPONSABLE     SINATURA 

    

    

    

    
 

 

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

         HORA       MESTRE/A      VENTILADO (MARCAR CUN X) 

9:15 – 9:30   

9:30-10:20   

10:20-11:10   

11:10-12:00   

12.00 -12:30   

12:30-12:50   

12:50 –13:40   

13:40 - 14:30   
 

 

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 

En cada aula, nos aseos e nos espazos de uso común , haberá unha papeleira de pedal con 

bolsa onde se botarán os residuos como panos desbotables, luvas e máscaras xerados 

durante a xornada escolar de mañá e durante as actividades extraescolares pola tarde. 

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

unha bolsa de diferente cor, evitando mesturalos co lixo xeral. Os encargados/as da limpeza 

baleirarán as papeleiras todos os días e levarán os residuos específicos aos colectores 

correspondentes fóra do recinto escolar. 

 

 

 
Material de protección 

 

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

 

A persoa que exerce a secretaría do centro encargarase de inventariar todo o material de 

protección así como contabilizar os consumos e gastos producidos, vixiando o consumo 

axeitado dos mesmos, co obxecto de coñecer en detalle os sobrecustos derivados das 

medidas de protección e hixiene ante a COVID-19. 
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25. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 

Para o aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola 

Consellería (xel hidroalcohólico, dispensadores, panos desbotables, termómetros, materiais 

de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal e impresión de cartelería e máscaras 

cando resulten insuficientes) solicitaranse a varios provedores diferentes presupostos para 

servir estes produtos ao longo  de todo o curso. A empresa que ofreza mellores garantías será 

a distribuidora do centro. 

 

 

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

 

Unha vez recibida a dotación inicial por parte da Consellería o centro garantirá a existencia de 

máscaras para as posibles continxencias que poidan xurdir. 

Ao principio de curso entregarase a cada membro  do cadro de persoal diferentes materiais de 

protección. Os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro á recepción dos mesmos. 

Calquera material que se reciba ao longo do curso será asinado nestas follas de  rexistro. 

En cada aula e espazo común haberá dispensadores de xel hidroalcóholico e de papel 

desbotable así como difusores de limpeza e desinfección. 

Haberá un termómetro en cada andar colocados da seguinte forma: 

* Andar de Ed. Infantil e comedor: permanecerá en conserxería e aseo público. 

* 1º Andar : permanecerá no espazo maker dentro dunha caixa de urxencias. 

* 2º Andar: permanecerá na biblioteca dentro dunha caixa de urxencias. 

*  Aula de illamento: permanecerá dentro dunha caixa de urxencias. 

O equipo de limpeza será o encargado de repoñer o xel hidroalcohólico de todas as estancias. 

 

 
Xestión dos gromos 

 

27. Determinación das medidas 

 

Considerase como gromo nun centro educativo a calquera agrupación de 3 ou máis casos 

con infección activa nos que se establece un vínculo epidemiolóxico. Sempre que se 

detecten 3 casos ou máis nun centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días 

entre o primeiro e o último caso) deberá realizarse unha valoración da situación por parte das 

autoridades sanitarias. Será o persoal da CSC quen faga esta notificación e decida co 

persoal da XT de Sanidade ou do SAEG se é necesario levar a cabo algunha actuación 

extraordinaria. 

Considerase contacto estreito calquera persoa do centro que compartise espazo co caso 
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confirmado a unha distancia de menos de 2 metros durante máis de 15 minutos sen 

utilizar a máscara. Os contactos serán determinados polo responsable COVID coa axuda da 

CSC ou da XT de Sanidade. 

Tanto as persoas que teñan un diagnóstico confirmado como aquelas determinadas 

como contacto estreito seguirán as indicacións da Central de Seguimento de Contactos 

para o seu caso concreto de acordo coa Protocolo de vixilancia e contros epidemiolóxico 

fronte ao virus SARS- CoV-1 (Covid- 19) no ámbito educativo non universitario de Galicia. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de 

Continxencia ante peches aprobado pola Resolución do 10 de setembro de 2021, da 

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a 

adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia 

da COVID-19 tal e como se sinal no seu punto Terceiro.  

Prevención: 

Non asistirán ao centro os alumnos/as e mestres/as ou persoal do centro que se atopen nas 

seguintes situacións: 

 - Ter síntomas compatibles con COVID-19. 

- Estar en situación de illamento por dar positivo na enfermidade. 

- Estar en situación de corentena por contacto con persoas con síntomas ou zonas declaradas 

de risco. O titor vixiará o cumprimento da corentena. 

- O centro solicitará unha declaración responsable ao inicio de curso ás familias para obter 

compromiso de cumprir a non asistencia en caso de sintomatoloxía. 

Modo de actuación perante unha sospeita: 

- No caso de alumnos/as con sintomatoloxía compatible coa COVID-19, o mestre/a que estea 

na aula nese momento porase en contacto cun membro do equipo COVID que será o 

encargado de recoller ao alumno/a na súa aula e levalo á zona habilitada para o illamento, 

onde permanecerá con el. 

 - Colocar unha máscara cirúrxica nova tanto á persoa que presenta os síntomas como a 

persoa que queda ao seu coidado. Ao alumnado menor de 6 anos tamén se lle colocará unha 

máscara cirúrxica por atoparse en dependencias comúns do centro. 

- Informar á familia. Levará ao alumno illado máis aos seus irmáns. 

- En casos graves chamar ao 061. 

- No caso de traballadores, abandonarán o seu posto de traballo protexido por unha máscara 

nova  procurando evitar contactos e seguirá as instrucións das autoridades sanitarias.  

- Cando apareza un caso debe comunicarse ao xefe de estudos e á directora empregando o 

teléfono ou pedindo ao conserxe do centro que localice a unha das dúas persoas. 

- Cando Xefatura Territorial se comunique coa coordinadora do equipo COVID, esta 

contestará ás preguntas realizadas  para facilitar o rastrexo. Segundo os resultados Sanidade 

dará  as instrucións que correspondan para un posible illamento. 
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28. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa . 

 

A persoa que realizará as comunicacións das incidencias ás autoridades sanitarias será o 

coordinador/a do equipo COVID ou a persoa na que delegue ou o substitúa, de ser o caso. 

 

 

 

 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

29. Canle de petición das solicitudes de comunicación coa Xefatura Territorial  e de 

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto 

  

O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia 

de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as 

medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no 

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á 

exposición ao SARS-CoV-2. 

 

 
Medidas de carácter organizativo 

 

30. Determinación das entradas e saídas. 

 

A entrada do alumnado levarase a cabo dende as 09:20 ata as 09:30 horas. Daranse 5 

minutos máis de cortesía, ata as 09:35 h., polos posibles imprevistos que poidan acontecer. 

Todo o profesorado realizará esta garda de transporte. 

Aquel alumnado que non chegara á hora, sen causa xustificada, deberá agardar ao cambio de 

clase para entrar ao colexio. 

Dende o 9 ata o 21 de setembro, os alumnos de 4º de educación infantil (EI)  terá un horario 

diferente, do que se informará ás familias na súa reunión de nivel, para levar a cabo o período 

de adaptación. O alumnado de 4º E.I. entrará acompañado por un adulto ata a porta lateral de 

saída ao pavillón. É o único alumnado do centro que accede por dita porta. 

A saída de luns a venres será de 14.15 a 14.30. 

 

 

 

31. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 
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ENTRADA: 

 

O alumnado de EI transportado, entrará polo portalón do bus e accederá ao colexio polo 

vestíbulo ata as súas aulas. 

O alumnado de EP transportado, entrará polo portalón do bus e accederá ao colexio: 

1º A, 1ºB, 2º A e 2ºB: polas escaleiras de emerxencia situadas no patio cuberto, ás súas 

aulas. 

3ºA, 3ºB, 4º C e 4º A  polo vestíbulo para subir ata a 1ª planta do centro á súa aula. 

4º B, 5ºA, 5ºB, 5º C, 6º A e 6º B pola porta de emerxencia de E. Infantil para subir ata a 2ª 

planta do centro á súa aula. 

OBSERVACIÓNS: Cada un dos autobuses de cada ruta irán parando diante do portalón e 

neste sitio baixará o alumnado. Ata que non termine de baixar o alumnado, o resto dos 

autobuses esperará a súa quenda, permanecendo o alumnado, ata entón, sentado dentro de 

cada autobús. 

O alumnado de casa entrará polo portalón de casa e accederá ao colexio polos mesmos 

accesos que o transportado. 

 

O alumnado de EI non transportado accederá ao centro da seguinte forma: 

4º de Infantil polo portalón de casa, acompañado dun adulto, e accederán ás aulas pola porta 

de emerxencia lateral de saída ao pavillón. 

5º e 6º de Infantil polo portalón de bus e accederá ás súas aulas polo vestíbulo do centro. 

 

O alumnado de EP non transportado accederá ao centro polo portalón de casa e dirixirase á 

porta de entrada correspondente á súa aula, que se corresponde coas portas sinaladas para o 

alumnado transportado. 

 

SAÍDA: 

 

O alumnado non transportado e que non fai uso do comedor fará a súa saída de xeito 

escalonado:  

- Ás 14.15 horas o alumnado de infantil. 

- Ás 14.20 horas o alumnado de 1º e 2º de primaria. 

- Ás 14.25 horas o alumnado de 3º e 4º de primaria. 

- Ás 14.30 horas o alumnado de 5º e 6º de primaria. 

O alumnado non transportado de comedor (de luns a venres): 

Ás 15:30 h. o alumnado de EI e EP sae pola porta lateral de saída ao pavillón ata a zona do 

pavillón. 

O alumnado transportado (Os luns): 

Ás 16:20 h. o alumnado de EI  e Educación primaria sae polo vestíbulo, atravesa o patio 

cuberto, e sae polo portalón do bus para dirixirse a cada autobús. 
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O alumnado transportado (Os martes, mércores, xoves e venres) 

Ás 15:20 h. o alumnado de EI e EP sae polo vestíbulo, atravesa o patio cuberto, e sae polo 

portalón do bus para dirixirse a cada autobús. 

 

 

 

32. Previsión sobre a colocación sobre cartelería e sinaléctica no centro 

 

 

Fóra do centro: 

Carteis significativos en portas de entrada, en escaleiras de emerxencia,  en portalóns de bus 

e de casa. Frechas de sentidos e direccións nas escaleiras e chan. Colocaranse carteis de 

prohibición de paso nos lugares que correspondan. 

Dentro do centro: 

Carteis significativos nas diferentes aulas, aseos e dependencias, frechas de dirección e 

sentido nos corredores e escaleiras. Carteis de prohibición de paso. 

No comedor, tarxetas nominais dos sitios de cada un dos/as alumnos/as para todo o curso 

escolar. 

Disposición de mamparas en administración, orientación, aulas específicas e comedor. 

 

33. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado  transportado 

 

O alumnado de EI transportado, entrará polo portalón do bus e accederá ao colexio polo 

vestíbulo ata as súas aulas. 

O alumnado de EP transportado, entrará polo portalón do bus e accederá ao colexio: 

1º A, 1ºB, 2º A e 2ºB: polas escaleiras de emerxencia situadas no patio cuberto, ás súas 

aulas. 

3ºA, 3ºB, 4º C e 4º A  polo vestíbulo para subir ata a 1ª planta do centro á súa aula. 

4º B, 5ºA, 5ºB, 5º C, 6º A e 6º B pola porta de emerxencia de E. Infantil para subir ata a 2ª 

planta do centro á súa aula. 

 

OBSERVACIÓNS: Cada un dos autobuses de cada ruta irán parando diante do portalón e 

neste sitio baixará o alumnado. Ata que non termine de baixar o alumnado, o resto dos 

autobuses esperará a súa quenda, permanecendo o alumnado, ata entón, sentado dentro de 

cada autobús. 

 

 

 

 

34. Asignación do profesorado encargado da vixilancia . 
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GARDAS DE TRANSPORTE: 33  MESTRES 

GARDAS DE RECREO DE PRIMARIA:  19 MESTRES de gardas diarias. 

GARDAS DE RECREO DE INFANTIL: 10 MESTRES 

 

GARDAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 2 MESTRES 

 

 

 

 

 
Medidas en relación coas familias e ANPAS 

 

35 Previsión en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio 

da xornada 

 

 Este protocolo refírese exclusivamente as actividades do Servizo de Madrugadores que se 

desenvolve polo Concello de Carral  segundo o requerido polo centro que é o seguinte: 

Servizo de Madrugadores: de luns a venres en horario de 7.30 – 9.20 no comedor de infantil 

con separación con mamparas xa existentes no centro, separando o alumnado  por aulas. 

Desta maneira cúmprese o Protocolo de mantemento de grupos de convivencia estable. 

No comedor vanse respectar os grupos de convivencia segundo o curso ao que pertence, e é 

polo que o límite de participantes nos servizos vai ser segundo se poida cumprir as medidas 

de seguridade de distanciamento social, segundo o espazo do comedor utilizado. 

O ALUMNADO entrará ao centro polo portal de transporte e polo vestíbulo do centro. No caso 

de coincidir alumnado manterán as distancias de seguridade, recomendando máis de 2 metros 

entre eles. 

SÓ PODERÁ ACOMPAÑALOS un único proxenitor ata o comedor, unicamente no caso de que 

teñan fillos de ata 1º de primaria. 

LÉMBRASE A TODO O ALUMNADO OS PROTOCOLOS DE HIXIENE E CONTACTO 
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SOCIAL: levarán todos máscaras (incluído educación infantil veñan ou non no transporte) así 

como os proxenitores que accedan á entrega de alumnado. A monitora usará  a máscara en 

todo momento.  

O alumnado limpará os pés na alfombra que está na entrada ao centro. Tamén desinfectará as 

mans na entrada ao comedor e na saída do mesmo. 

NON SE COMPARTIRÁN MATERIAIS DE NINGÚN TIPO. 

Non se poden usar obxectos da aula na que estean. Soamente o que leve cada un dos 

usuarios das súas casas. Non está permitido compartir material nin xogos. O alumnado ten 

que levar o que estime oportuno para utilizar na hora do Servizo (folios, cores,..etc) 

O material procedente da casa como mochilas, abrigos..etc deixarase na cadeira utilizada polo 

alumnado. 

REALIZARANSE ACTIVIDADES SEN CONTACTO FÍSICO. 

OS PROXENITORES DEBERÁN ASINAR UNHA AUTORIZACIÓN NA QUE SE 

COMPROMETAN A TOMAR A TEMPERATURA DIARIAMENTE E CUMPRIR O PROTOCOLO 

DE SEGURIDADE E O HORARIO DE CHEGADA E RECOLLIDA. A monitora tomará a 

temperatura dos participantes e en caso de ter máis de 37.5º, activarase o protocolo de 

contención do centro escolar, que en xeral consiste en trasladar ao alumno/a afectado á aula 

de illamento e proceder segundo o protocolo do centro educativo avisando ao equipo COVID-

19 do CEIP  Vicente Otero Valcárcel e á familia. 

O USO DE ASEOS durante as horas do servizo será controlado e farán uso do aseo situado 

ao carón do ascensor para proceder a súa desinfección unha vez rematado dito Servizo. 

O ACCESO ÁS AULAS será segundo a direccionalidade preestablecida polo centro segundo o 

curso ao que pertenzan e irán antes de que entre o alumnado do exterior, tanto de transporte 

como do que ven andando, ás 9.20. 

Ventilación do comedor pola monitora antes da entrada e despois durante o tempo establecido 

no protocolo da Xunta. 

Limpeza de desinfección das mesas onde merenden entre un e outro usuario (por parte da 

monitora). 

Limpeza de desinfección da zona comedor despois de ser utilizado. 
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36. Previsión para a realización de Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva 

ou posteriores ao servizo de comedor . 

Debido á incidencia do COVID-19 e coas pautas marcadas pola Consellería, o centro ofertará 

a Actividade Extraescolar de Biblioteca como centro de recursos. Esta actividade estará 

supeditada á organización das actividades extraescolares do Concello. As normas que se 

seguirán son as seguintes: 

- Poderase acudir para a lectura por pracer, facer empréstitos ou para a búsqueda 

de información. 

- O alumnado de Educación Infantil e o de 1º e ata 4º de primaria acudirá 

acompañado dunha persoa adulta. O alumnado de 5º e 6º poderán vir sós sempre 

e cando teñas a correspondente autorización asinada. 

- Cada hora haberá un máximo de 10 alumnos/as e deben acudir con cita previa. 

- O tempo máximo para estar na biblioteca é unha hora. 

- As citas solicitaranse por teléfono a máis tardar con 24 horas de antelación ao 

conserxe. 881880446. 

- Esta actividade ofertarase de martes a venres. 

As actividades extraescolares ofertadas polo Concello de Carral ocuparán a aula de relixión, a 

aula de informática, comedor pequeno, psicomotricidade e aula da radio. Estas aulas serán 

desinfectadas antes e despois da realización das actividades. Ademais a empresa que 

desenvolva ditas actividades entregará un plan de continxencia que será revisado polo 

Consello Escolar para a súa aprobación. En caso de que se desenvolvan os grupos terán un 

máximo de 10 alumnos/as e empezarán no mes de outubro. Ver Anexo .... 

 

37. Determinación para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar. 

As reunións do Consello Escolar estarán supeditadas á situación epidemiolóxica no momento 

da súa realización e poderán ser de dous tipos: 

De forma telemática a través de plataformas de videoconferencia. 

- Dado que o noso centro ten un Consello Escolar reducido no momento actual, 
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estas tamén poderán ser presenciais se as circunstancias o requiren. En todo 

caso, cumpriranse as distancias de seguridade e hixiene, o aforo permitido no 

espazo e o uso da máscara. 

As reunións da ANPA realizaranse preferentemente por medios telemáticos. 

 

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

As reunións de titorías serán preferentemente por vía telefónica ou videoconferencia, de non 

ser así respectaranse as seguintes normas : 

- O horario de titoría seguirá a ser os luns de 16:30 a 17:30 h. 

- So poderá acudir un adulto (sen o neno/a) previa cita. 

- A persoa que acuda á reunión esperará na porta de acceso ao edificio e/ou patio 

cuberto a que o vaia buscar o titor/a e garanta que se cumpran as medidas de 

hixiene para entrar.   

- O lugar de realización será a aula de titoría do alumno/a e as medidas destas 

reunións serán as mesmas que con carácter xeral se establecen neste protocolo. 

- No caso de que se ensinen documentos escritos do alumnado evitarase a 

manipulación dos mesmos por parte das familias. 

- Unha vez rematada a reunión acompañarase á porta. 

- Ventilarase a aula e desinfectarase o espazo. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral do centro coas familias a páxina web e 

Abalar Móbil. As reunións de inicio de curso irán detalladas no Plan de Acollida e faranse, se 

as condicións epidemiolóxicas o permiten, de forma presencial. Priorizaranse as reunións do 

alumnado que comeza a etapa de EI e Primaria, os que inician 5º EP Edixgal e todos aqueles 

que cambien de titor/a este ano. So poderá acudir un adulto (sen o neno/a). Dividirase a clase 

en dous grupos para evitar xuntanzas numerosas e, ventilarase e desinfectarase a aula entre 

grupo e grupo. 

 

39. Normas para a realización de eventos 

Como norma xeral, quedarán suspendidas todas as celebracións e conmemoracións que 

tradicionalmente se viñan realizando en gran grupo, se a situación mellorase notablemente 

durante o curso esta medida poderase revisar. Haberá só unha saída extraescolar por aula en 

calquera momento do curso a decisión do equipo docente.  

Estas celebracións poderán ter lugar dun xeito diferente, correspóndelle aos diferentes 
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equipos de dinamización a organización das mesmas baixo estas premisas: 

- Manter sempre os grupos de convivencia estable. 

- Sempre que o tempo o permita serán ao aire libre. 

- Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois do evento. 

- Empregar diferentes medios telemáticos se fora preciso. 

En canto ás actuacións no propio centro (charlas, contacontos...) poderán levarse a cabo 

sempre que as quendas respecten os grupos de convivencia e o aforo e se sigan as normas 

de hixiene. 

A realización de saídas complementarias estará supeditada a situación epidemiolóxica de 

cada momento. 

 

 

 
Medidas para o alumnado transportado 

 

40. Establecementos de entradas e saídas dos vehículos no centro educativo 

 

A entrada ao centro farase do seguinte xeito: 

- Ás 9.20 cada autobús irá aparcando diante do portalón de bus e irá baixando o 

alumnado que se dirixirá á súa aula pola porta establecida, tal e como figura no 

punto 33. 

- As coidadoras dos autobuses farán entrega do alumnado de infantil no patio 

cuberto ao profesorado de apoio de infantil. 

 

A saída do centro escolar farase do seguinte xeito: 

- Cando un autobús estea cheo, marchará e aparcará o seguinte no mesmo lugar. 

- O alumnado será entregado no patio ás coidadoras de autobús seguindo os 

criterios de aula e animal de bus á vez. 

Como norma todo o alumnado irá sentado sempre no mesmo lugar e deberán levar a 

máscara, independentemente da súa idade. 

 

 

 

 

 

 
Medidas de uso do comedor 
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41. Establecemento, en caso, de quendas para o uso de comedor. Determinación de 

lugares ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do 

persoal do centro. 

 

O horario do comedor será o seguinte: 

- Ás 14.00 horas: Educación Infantil. Cando rematen de comer volverán ás súas 

aulas. 

- Ás 14.15 horas: 1º e 2º de Educación Primaria. Cando rematen de comer volverán 

ás súas aulas. 

- Ás 14.35 – 14.40: 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. Cando eles baixen xa non coincidirán 

co alumnado de infantil e ao pouco tempo sairá o alumnado de 1º e 2º. 

Tanto o alumnado de Educación Infantil como o de primaria será repartido equitativamente 

para sempre ter o mínimo aforo posible en ambos comedores. 

Así no comedor pequeno comerá 4º e 5º de Infantil (acabará sobre as 14.35h), e 2º que 

rematará sobre as 14.50. Despois quedará 3º e 6º. 

No comedor grande comerá primeiramente 6º de Infantil, a continuación 1º e cando saian os 

primeiros en entrar incorporarase 4º e 5º. 

Os lugares ocupados polos comensais serán asignados nominalmente, nas cadeiras, e 

terán lugares fixos durante todo o curso escolar. 

 

42. Previsión sobre o Persoal colaborador 

 

Contamos con 21 nais colaboradoras no servizo de comedor. 

Cada coidadora vixiará a mesma aula ao longo de todo o curso. Recollerá ao alumnado na 

aula e acompañarao ao comedor á hora establecida por cada grupo. Ademais realizará a 

vixianza do mesmo ata as 16.30 o luns e ata as 15.30 o resto da semana. 

 

43. Previsión sobre o Persoal de cociña  e a limpeza da mesma. 

 

Contamos cun Xefe de cociña e 3 auxiliares de cociña. 

Levarán a cabo unha desinfección diaria.  

 

 

 

 

 

 

 
Medidas específicas para o uso doutros espazos 
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44. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... 

 

* Inglés: utilizarase seguindo o protocolo COVID- 19: coas medidas de limpeza e 

desinfección así como as ventilación do mesmo, entre outras. 

* Relixión. 

* AL e PT. 

Psicomotricidade: empregarase co uso habitual seguindo as normas de seguridade e 

hixiene deste Protocolo. En casos excepcionais e seguindo as esixencias deste 

protocolo, pode ser un espazo para realizar reunións grupais de familias ao dispoñer 

de medios audiovisuais e informáticos. 

* Comedor pequeno. Esta aula usarase para as sesións de  madrugadores. 

* Informática. Usarase para a formación de ferramentas dixitais de aquel alumnado que 

non dispoña de ordenadores nas aulas. 

* Sala de mestres. O aforo da sala de mestres é de 20 membros. 

* Aula de música: Poderase empregar a aula de música levando todas as pautas 

establecidas neste protocolo, fundamentalmente facendo fincapé na desinfección e na 

ventilación. Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso 

de frauta) ou nos exercicios de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros e 

recálcase a importancia dunha axeitada ventilación dos espazos aínda que este 

equipo COVID recomenda impartilas  ao aire libre  respectando as condicións de 

seguridade de distancia social e de hixiene. 

* Espazo maker como taller. 

 

45. Determinacións específicas para a materia de Educación física  

 

Educación física: No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio 

agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da 

máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Cando se 

compartan materiais procurarase a súa limpeza e desinfección despois do seu uso e a reali-

zación de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou 

polideportivos pechados con ventilación reducida. 

 

 

 

 

46. Cambio de aula 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 
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No caso de ter que trasladarse a outra aula sempre o fará acompañado do mestre 

correspondente. 

A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.  

Se houbese outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior 

antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de 

alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou 

mesas e cadeiras. 

 

 

 

48. Biblioteca 

 

No blog da biblioteca visibilizaranse e dinamizaranse os fondos dos que dispoñemos 

e promocionarase o uso da OPAC MEIGA . Ademais subiremos materiais xerais de creación 

propia á aula virtual e Edixgal e centrarémonos na alfabetización informacional e dixital. 

A biblioteca abrirase ao público, como todos os anos, o 1 de outubro. Todo o alumnado, 

profesorado e familias pode poñerse en contacto con nós a través do mail: 

bibliosbardoscarral@gmail.com 

 

A biblioteca so poderá ser usada polos grupos burbulla no horario escolar, polo 

tanto, o aforo estará limitado a clases individuais cos seus titores e/ou especialistas. Hai 

habilitados e sinalizados 25 postos tanto dentro como fora (uns 50 postos en total). 

 

A biblioteca terá as mesmas normas de hixiene e seguridade que o resto do colexio 

e serán aínda máis estritas por ser un espazo compartido: 

- Hixiene de mans ao entrar e saír,  uso da máscara, desinfección dos postos 

polos usuarios coa axuda do titor (ordenadores, tablets, mesas...) e ventilación 

do espazo ao entrar e ao saír (aproximadamente 15 minutos). 

- Os usuarios da biblioteca usarán o baño do corredor das aulas de inglés e 

música. 

Distinguimos tres usos da biblioteca: 

a) Uso da biblioteca escolar como lugar de lectura por pracer, búsqueda de 

información e alfabetización informacional (unha hora quincenal). 

- So poderá ser usado por un grupo, nunca por dous de forma simultánea. 

- Establecerase un horario para cada aula. 

- Poderanse facer préstamos persoais ou de aula, haberá unha carpetiña cos 

números de carné de todas os nenos e nenas do centro para facelos nominais 

se así o decide o titor/a. 

mailto:bibliosbardoscarral@gmail.com
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- Tamén se poderán utilizar ordenadores e tablets que deberán ser desinfectados 

debidamente. 

 

b) Uso da biblioteca nos recreos: 

- O espazo de fora e dentro estará ocupado por unha soa aula. 

- Esperarase a que os corredores estean libres para levar aos nenos/as a este espazo. 

- Si se poderán utilizar libros, e ordenadores ou tablets, estes últimos deberán ser 

desinfectados debidamente despois do seu uso. 

- Faranse préstamos no MEIGA durante os recreos. 

c) Biblioteca como centro de recursos en horario de tarde. Ver punto 36.  

 

Préstamos: Este ano a biblioteca funcionará distribuída como bibliotecas de aula. 

O límite de préstamos ás aulas é de 30 libros durante 30 días (poderá ser ampliado se hai 

necesidade). No caso das películas o prazo reducirase a 15 días pola demanda que teñen. Os 

titores e/ou especialistas coa axuda da coordinadora da biblioteca (se a precisan) poderán ir 

en calquera momento a buscar estes libros para os seu alumnado e rexistraranos no 

programa MEIGA (falicitarase formación ao profesorado no uso deste programa).  

 

Carnés: Este ano non se repartirán os carnés ao alumnado. 

 

Apadriñamentos: buscaranse vías alternativas e telemáticas para levar a cabo esta 

actividade que tan boas experiencias de lectura aportaba. 

 

Mochilas viaxeiras: Seguirán funcionando as mochilas viaxeiras para as clases de 

infantil e as de terceiro. Estas clases recibirán dúas, sen embargo, so poderá estar en 

circulación unha semanalmente. Así cando un neno traia unha mochila esta quedará en 

corentena unha semana e sairá a que estaba na aula. Procurarase que a teñan, polo menos, 

un fin de semana na casa  pois é o momento onde as familias teñen máis tempo para ler.  

Equipamentos informáticos: O equipamento informático da biblioteca, sobre todo as 

tablets por ser máis manexables, póñense a disposición do centro e da comunidade educativa 

no caso de confinamento de aulas ou do centro completo. Deberán ser desinfectados polos 

seus usuarios despois do seu uso. 

 

Robótica: O material de robótica terá as súas normas propias publicadas na web do 

centro. Estes préstamos irá dirixido ás aulas e ao profesorado, non ao alumnado e farase a 

través do programa Meiga. 

 

Proxecto Documental Integrado: Procurarase tamén o contacto entre clases de 

forma telemática e unha produto final grupal aínda sen determinar. 

 

Recordamos que a lectura sempre debe ser un momento de desfrute e pracer, nunca 



ANEXO IV: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2021-

2022” 
 

29 

unha imposición, por iso, a pesar dos tempos que vivimos a biblioteca nunca se pode 

converter nun lugar so “de recreo”. A biblioteca é moito máis, é un lugar de creación e de 

encontro, de búsqueda e análise da información, pero sobre todo de lectura. Nos recreos 

poderanse contar contos por parte do titor, facer empréstitos, poñer vídeos didácticos e todas 

aquelas actividades que, sen baixar a garda nesta pandemia, animen á rapazada a ler e a 

desfrutar dos libros. 

 

Este protocolo será adaptado ás novas realidades que vaian xurdindo. 

 

Nas dependencias de uso compartido extremaranse as medidas de hixiene, ventilación e 

distanciamento. Deben ter a mesma dotación que as aulas convencionais que permita realizar 

as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesións. Ademais, entre sesións, será 

preciso realizar unha ventilación de 5-10 minutos e labores de limpeza básica. 

 

        O espazo maker e a radio rexeranse polas normas establecidas neste protocolo nos 

espazos comúns. Estes espazos terán un aforo de 5 nenos/as e un adulto.  

 

49. Aseos. 

Aseos: 

Na etapa de infantil dispoñen de aseos compartidos nas aulas. Separaranse por mamparas a 

zona de cada aula. Dispoñerán de panos desbotables e xabón para zona de cada aseo. 

Os aseos de educación primaria serán mixtos, eliminarase o uso dos urinarios de parede,  o 

uso de lavabos e inodoros alternos. 

Limitarase o aforo á metade. Na entrada de cada baño estará indicado o aforo permitido. 

Cada aseo está adxudicado ás aulas do corredor. 

Marcarase no chan a posición de espera. 

 

Establecerase un horario de lavado de mans para evitar aglomeracións nos aseos tendo en 

conta os horarios do comedor : 

 

Exemplo: QUENDAS DE USO PREFERENTE 

1º ANDAR ALA DA SALA DE MESTRES: 

1º A 13:00 horas 

1º B 13:15 h 

2º A 13:30 h 

2º B 13:45h 
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Aula de 

relixión 

14:00 h 

 

1º ANDAR ALA DO ELEVADOR: 

3º A 13:40 horas 

3º B 13:50 h 

4º A 14:00 h 

4º C 14:10h 

Aula de AL 14:20 h 

 

2º ANDAR ALA DE MÚSICA 

5º B 13:50 horas 

5º C 14:00 h 

AULA DE INGLÉS 14:10 h 

AULA DE MÚSICA 14:20h 

 

2º ANDAR ALA DO ELEVADOR 

5º A 13:50 horas 

6ºA 14:00 h 

6ºB 14:10 h 

4º B 14:20h 

 

Os da planta baixa usaranse en madrugadores, recreos e comedor. O mestre de garda no 

patio cuberto vixiará o aseo público do vestíbulo. Extremarase a vixianza e a hixiene nestes 

espazos. O aseo adaptado (ao lado do elevador) é o que será utilizado polo público en xeral 

que non sexa persoal do centro e en todo caso de maneira excepcional e cumprindo as 

medidas de hixiene  establecidas no centro.   

Os aseos da área de administración serán destinados para uso exclusivo do persoal docente 

e non docente do centro. 

Distribución dos aseos segundo as aulas: 

Os do primeiro andar: 

* Corredor da sala de mestres: de uso exclusivo para 1º, 2º, aulas de PT e Relixión. 

* Corredor do elevador: de uso exclusivo de 3º, de 4ºA, de 4ºC, AL e espazo maker. 

Os do segundo andar: 

* Corredor de Inglés e Música: Alumnado de 5ºB, 5º C, aulas de música e Inglés e 

Biblioteca. 

* Corredor do elevador: 5ºA, 6ºA, 6ºB e 4ºB. 

 

Os docentes utilizarán os aseos asignados ao seu grupo clase e/ou os de administración. 
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Medidas especiais para os recreos 

 

49. Horarios e espazos. 

 

HORARIO RECREO PRIMARIA 

 

Horario Recreo Primaria Espazos Quendas 

 Biblioteca (agás en xuño e 

setembro) 

Quendas rotatorias das 14 

aulas de primaria 

 Herba 1 (todo o curso) e 

Herba 2 (só en xuño e 

setembro) 

ídem 

 Pavillón 2 ídem 

12.00 a 12.30 Patio cuberto 2 ídem 

 Pista exterior 2 ídem 

 Varandas ídem 

 Vivendas 4 ídem 

 

 

Horario recreo infantil                 Espazos               Quendas 

  Patio cuberto, patio 

semicuberto 

Quendas rotatorias das 6 

aulas de infantil 

 Patio infantil    ídem 

    11.10 – 11.40 Herba   ídem 

 Vivendas    ídem 

 Psicomotricidade    ídem 
 

 

50. Profesorado de vixilancia. 

 

Ver Táboa modelo ANEXO II 

 

 

 
Medidas específicas para alumnado de Educación Infantil e dos dous primeiros 
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cursos de Primaria 

 

 

51. Metodoloxía na aula e uso de baños . 

Os grupos de Educación Infantil e 1º e 2º Educación Primaria conforman grupos de 

convivencia estables cuxos membros poden socializar e xogar entre si, dentro da mesmo 

grupo aula,  sen ter que manter a  distancia  interpersoal  de  forma  estrita,  Estes  grupos  de  

convivencia estable deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, 

limitando  ao  máximo  o  número  de  contactos,  o  que  non  faría  necesario gardar a 

distancia interpersoal de 1 metro en aula. 

A idade do alumnado e a súa etapa evolutiva invitan á experimentación, ao mundo sensorial, 

ao intercambio, ao contacto e á liberdade; que xustamente entran en conflito coas medidas de 

seguridade para evitar contaxios. Cada mestre/a, coa súa propia metodoloxía, deberá intentar 

non renunciar a esas características ao mesmo tempo que intenta minimizar os riscos, sobre 

todo, evitando o contacto con outros grupos estables de convivencia. 

- Uso de máscara: O uso da máscara será obrigatorio en todo momento e espazo para o 

alumnado de Educación primaria, tanto a nivel de protección como para xerar un hábito moi 

recomendable entre a poboación. Será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos 

correctos para colocalas e quitalas de xeito correcto, así como a maneira de gardalas 

correctamente. No caso do alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria o uso da máscara 

será sempre obrigatorio e no caso de Educación Infantil será recomendable e obrigatoria a 

partires do momento no que cumpran os 6 anos. 

- Limpeza de mans: Realizarase unha limpeza de mans frecuente, sobre todo antes e 

despois das merendas e coa utilización de recunchos e xogos. É importante o traballo de 

concienciación para que se leven os mínimos obxectos e mans á boca posibles. É importante 

a concienciación para que as nenas e nenos nos leven as mans a boca nin metan os dedos 

no nariz ao igual co material. Este traballo debe facerse colaborando coas familias ao unísono 

para poder conseguilo. 

- Colocación do alumnado / agrupamentos: Variará a distribución do alumnado na aula, que 

en vez de estar nunha mesa en gran grupo pasarán a colocarse en grupos colaborativos de  

máximo 5 alumnos en función do alumnado total da aula. Ao igual que en 1º e 2º de 

Educación Primaria, eses grupos serán estables e tratarase de reducir a interacción global 

entre grupos. 

- Asemblea: Nas rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene e a 

concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como 

algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans. Neste sentido, deixar claro que nestas aulas 

o dispensador de xel non estará na parede ao alcance dos nenos, xa que isto podería 

supoñer un risco, polo que as aulas terán dispensadores de mans situados só ao alcance do 

profesorado, que será o responsable del e o que o distribúa cando sexa necesario. A mestra 
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ou mestre será o encargado de desinfectar o material. 

- Zonas de xogo/traballo ou recunchos: Os grupos de traballo creados para cada 

unha das mesas serán os mesmos para o xogo nas zonas ou recunchos. O material 

de ditas zonas reducirase o imprescindible e intentarase que non haxa material de 

difícil limpeza como cepillos de bonecas, peluches, etc. Antes de ir as zonas de xogo 

cada nena ou neno deberá realizar un bo lavado de mans e unha vez que finalicen 

repetirán esta mesma acción. Estas zonas de xogo se hixienizarán e terán unha 

correcta ventilación. 

Uso de aseos: Atopámonos que as aulas de Educación Infantil teñen aseos 

compartidos, polo que se colocará unha mampara para dividir os dous sanitarios e os 

lavabos.  A maiores, realizarse a limpeza e desinfección completa 2 veces por xornada 

lectiva como indica a norma xeral do protocolo.  

 

No caso de 1º e 2º de Educación Primaria, os servizos son compartidos e haberá un cartel 

onde se indicará a limpeza realizada ao largo da mañá. 

Para o control do aforo realizaremos a seguinte metodoloxía: na entrada de cada aseo 

colocarase unha pequena táboa cun velcro. Cada alumno que desexe utilizar o aseo debe 

fixarse no aforo; se queda libre pode colocar a súa “tarxeta de aseo” e se non, agarda na sinal 

de “agarda”. 

Dispoñerán de panos desbotables e xabón para cada zona de aula e un bote de xel 

hidroalcohólico. 

- Material: Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o 

alumnado tendo en conta as necesidades de cada curso e nivel. Este material será individual 

e propio de cada nena ou neno que se gardará nunha gabeta ou caixa co seu nome para que 

cada un deles adquira hábitos de orde e responsabilidade. O material común utilizado cada 

día tamén se colocará nunha zona específica da aula para poder hixienizalo de maneira 

correcta.  Sen embargo, cada nena e neno deberá ter un material de aseo individual que 

deberá traer tódolos días ao centro un pequeno neceser que inclúa: dúas máscaras de 

reposto, unha botella con xel hidroalcohólico. Ademais cada alumno ou alumna deberá ter 

unha funda para a máscara que estea a utilizar, que permita gardala de forma segura e 

sinxela. 

- Aniversarios: Na etapa de Educación Infantil e nos primeiros cursos de Educación Primaria 

é moi común a celebración dos aniversarios. Para que estes se desenvolvan de xeito seguro 

queda prohibido traer ou repartir calquera tipo de alimento ou obxecto para compartir. Cada 

titor buscará o xeito de celebración pero sin alimentos nin obxectos. 

 

 

 

 

52. Actividades e merenda. 
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Xogos e actividades a realizar no tempo de recreo: Tal e como establece o documento, en 

educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con 

carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de 

limitación de distancia. Polo tanto, como os recreos estarán organizados tendo en conta estes 

grupos de convivencia estables, os nenos e nenas poden socializar e xogar xuntos seguindo 

unha serie de pautas como o emprego da máscara (obrigatorio en E.P e recomendable en E.I, 

a máscara é obrigatoria dende o momento en que o alumno/a cumpre 6 anos). Así mesmo 

resulta imprescindible levar a cabo un lavado de mans á volta do recreo. 

* Só poderanse utilizar xogos de grande tamaño de fácil limpeza despois de cada uso. O 

natural é ter unha serie de materiais, poucos e fáciles de desinfectar, para uso dos 

nenos e nenas no momento de recreo. Este material debe ser desinfectado despois do 

seu uso. 

O tipo de xogos a realizar serán aqueles que favorezan a actividade física tal e como se cita 

na normativa vixente, preferiblemente ao aire libre. 

Nos recreos  de E. Infantil débese reforzar a vixiancia, evitarase o contacto entre grupos, para 

iso cada aula terá unha zona asignada por día e, pola que irán rotando os diferentes grupos.  

Os elementos de xogo como tobogáns, areeiros dividirase en sectores para evitar 

aglomeracións. en grupo xa que provoca a xuntanza entre o alumnado.  

-Tempo de merenda. 

Educación Infantil: A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en 

espazos diferenciados. Será na aula. 

Educación Primaria: En Educación Primaria, a merenda levarase a cabo no exterior, en caso 

de que as condicións climatolóxicas non o permitan farase na aula e nese momento deberán 

estar as ventás abertas para garantir a circulación de aire. O mestre de garda controlará que 

se realice de forma segura: separados e sentados. Como neste intre os nenos e nenas non 

levan a máscara posta, é relevante manter distancia social, para evitar riscos. Así mesmo é 

importante afianzar valores de coidado do medio ambiente, mediante a recollida dos residuos 

que xeren, tirando cada un os seus desperdicios nas correspondentes papeleiras habilitadas 

para tal feito 

 

 

 
Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 
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53. Emprego do equipamento 

Espazos e materiais susceptibles de ser usados para estes fins: aula de informática, espazo 

maker, tablets e/ou ordenadores e/ou carros non adxudicados a aulas,... 

Para este curso escolar temos que ter presente, segundo as circunstancias sanitarias en cada 

momento, a posible transición ao ensino non presencial ou semipresencial. 

Polo tanto é de especial interese levar a cabo accións formativas encamiñadas á mellora da 

competencia dixital do alumnado, ademais  de poñer a súa disposición as ferramentas dixitais 

dispoñibles no centro. 

Para que isto aconteza da maneira máis segura e hixiénica posible, tomaranse as medidas 

necesarias: 

Elaborarase e colocarase na entrada, de forma visible e nunha funda plástica, un cadro de 

entradas-saídas de cada grupo-clase que faga uso da estancia. O mestre responsable 

completará o rexistro correspondente. 

Suxerencia de formato: 

 

GRUPO HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SAÍDA 

DESINFECCIÓN INCIDENCIAS 

     

     

O mestre explicará ou recordará, sinalando a cartelería exposta, as normas de uso e 

desinfección posterior. Na medida do posible será o alumnado coa axuda e supervisión 

(segundo as idades) o que desinfecte o material empregado. 

 

 

 

 

 
Medidas específicas para alumnado de NEE 
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54. Medidas 

No centro contamos con alumnado con NEE e NEAE, que presenta falta de autonomía, 

dificultades de conduta, problemas de comunicación, inquietude motora e inflexibilidade 

mental así como dificultades derivadas na comprensión de normas, como por exemplo: o 

correcto uso da máscara protectora ou normas de hixiene e prevención entre outras. 

Dende o Departamento de Orientación intentaremos formar ao alumnado neste respecto, a 

través da repetición, do apoio visual (infografías, pictogramas...); así como a través do uso de 

técnicas de modificación de conduta para a correcta utilización da máscara ou viseira 

protectora e na mecanización das medidas de hixiene axeitadas para reducir, na maior 

medida, o risco de contaxio a través do: lavado de mans, taparse co cóbado no momento dos 

esbirros ou tose, manter a distancia de seguridade e limpeza do material e mobiliario 

empregados. 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 

entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene das 

mans, nos momentos de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, e naqueles casos que sexa preciso, 

dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 

 

55. Medidas e tarefas. Seguimento . 

O persoal docente (PT, AL, Orientadora e outros mestres asignados para apoiar de xeito 

explícito as NEE/NEAE) e coidadores teñen que usar máscara obrigatoriamente. 

Empregarase tamén pantalla ou viseira de protección cando non se poida manter a distancia 

de seguridade. 

As aulas de PT, AL e Departamento de Orientación contarán con mamparas protectoras cando 

sexa necesario. 

Desinfectarase o material manipulativo empregado en cada sesión despois do seu uso. En 

caso de non poder facelo de xeito inmediato, haberá nas aulas unha caixa con tapa para 

gardar o material de xeito seguro para poder desinfectalo posteriormente. 

Utilizaranse caixas para gardar o material individual de cada neno, para evitar compartilo. O 

material será preferiblemente de plástico ou plastificado para facilitar a súa limpeza. 
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Reducirase o material visible nas aulas para evitar o risco de tocalo. 

Recoméndase o uso de bata ou similar que será desinfectada diariamente. 

Contaremos con cartelería adaptada con imaxes para facilitar a comprensión e a 

comunicación deste alumnado. 

 

 

 
Previsións específicas para o profesorado 

 

56. Medidas. 

 

- Reunións: Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de 

protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáti-

cos. 

- Sala de Mestres: A sala de mestres permite a estancia simultánea de 20 persoas. 

Prestarase especial atención á súa ventilación procurando ter abertas as fiestras sempre que 

sexa posible. 

Nesta sala haberá dispensadores de xel e de panos desbotables, papeleira con pedal así 

como produtos desinfectantes. Será responsabilidade individual dos usuarios dos 

ordenadores, das fotocopiadoras ou de calquera outro equipo de traballo a desinfección dos 

mesmos antes e despois do seu uso. Tamén haberá un dispensador de xel na entrada para a 

desinfección de mans na entrada e á saída. 

Non haberá nin se permitirá o uso compartido de material funxible ou de calquera outro tipo na 

sala. 

Gardarase a distancia de, polo menos, 1,5 metros, de posto a posto tanto na mesa e cadeiras 

centrais como nos postos informáticos e nos sofás procurando a súa desinfección antes e 

despois do seu uso. Todos os postos estarán debidamente sinalizados. 

Inutilizaranse os 2 ordenadores centrais . 

- Estanterías e Taquillas da sala de mestres: Evitarase a acumulación innecesaria de 

material  nas estanterías para facilitar a desinfección ao persoal de limpeza que realizará a 

súa limpeza segundo as directrices establecidas para este fin. Cada usuario terá as chaves da 

súa taquilla que non poderán ser compartidas en ningún caso. 
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- Máquinas vending e cafeteiras: Os usuarios da máquina vending de bebidas, deberán 

desinfectar as mans antes e despois a súa utilización, respectar a distancia de 2m mentres se 

espera e empregar a papeleira de pedal para os vasos e panos desbotables. 

A desinfeción das cafeteiras de uso individual será responsabilidade das persoas usuarias. 

- Departamentos: No centro non existe máis que o departamento de orientación, que seguirá 

as normas de uso dos espazos do centro e as marcadas para as reunións dos demais 

equipos. 

- Conserxería: O material para fotocopiar enviaráselle preferiblemente por correo electrónico, 

e este as entregará ao día seguinte pola fiestra de conserxaría. O profesorado non accederá 

ao interior do espazo de conserxería. conserxeriavicenteotero@gmail.com 

 

 

57. Órganos colexiados . 

As reunións do Claustro e Consello escolar  serán presenciais, realizándose estas en espazos 

amplos e empregando as debidas medidas de protección (máscara, distanciamento, 

desinfección e ventilación).  

Se non fose posible facelas de xeito presencial por mor da situación sanitaria do momento 

faranse de xeito telemático. 

Nestas sesións a distancia deben garantirse a identidade dos membros que participen, o 

contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase 

validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por 

correo electrónico. 

As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios 

electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un 

documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das 

votacións. 

 

 

 

 
Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

conserxeriavicenteotero@gmail.com
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58. Formación en educación en saúde . 

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

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos 

chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa, tal e como recollen as medidas 

de prevención, hixiene e promoción da saúde fronte ao COVID-19 para centros educativos no 

curso escolar 2020-21. Para iso: 

- Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

- Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución 

de dúbidas que poidan xurdir (páxina web). 

- Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa 

actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

 

Desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e 

promover hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a través de dun 

gran abano de programas como son o Plan proxecta e Contratos-programa, entre 

outros.  

Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as 

dúas liñas marcadas: 

a) Hábitos de alimentación saudable. 

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

 

59. Difusión das medidas de prevención e protección . 

 

A Consellería de Sanidade continuarán mediante fórmulas de teleformación, a 

formación suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de 

prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do 

profesorado para o curso 2021/2022 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 

Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do 

colexio para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en 

especial ás enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade. Do mesmo xeito, 

facilitarase o acceso a documentación. 
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60. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

A Aula Virtual do centro https://www.edu.xunta.gal/centros/ceip.vicente.oterocon acceso den-

de a páxina web http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip.vicente.otero/ do mesmo, facilitada 

pola Consellería de Educación, Universidade e FP, empregarase, de ser o caso e nos 

supostos de educación a distancia, como se fixo ao longo do curso 2020 – 2021. 

Habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou vídeo chamadas para manter contacto 

coas familias e, de ser posible, fornecer contidos educativos para o alumnado, en especial, o 

máis pequeno. Nos casos do alumnado no que non sexa posible o uso dos medios 

telemáticos anteriores, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coa familia e o 

mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación a 

distancia: chamada de teléfono e facilitar material físico a través dos medios de distribución 

empregados noutras ocasións, en colaboración co Concello de Carral. 

Os coordinadores Tics e Edixgal permanecerán en comunicación. 

 

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

 

 

Tal e como aparece recollido na  Resolución do 17 de xuño de 2021 da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/2022 redáctase a 

seguinte circular para informar á comunidade educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Difusión do plan 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceip.vicente.otero
web%20http:/www.edu.xunta.gal/centros/ceip.vicente.otero/
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Empregaranse todas as canles de comunicación dispoñibles no centro e para a difusión de 

toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial as enviadas polas 

Consellerías de Educación e Sanidade. Colgarase na páxina web do centro e facilitarase o 

acceso á toda a documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: CROQUIS DE AULA 
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ANEXO II: Modelo de gardas de recreo de primaria 

DÍA PATIO 
SEMICUBERTO 

PATIO 
CUBERTO 

PATIO 
INFANTIL 

VARANDAS PAV 
1 

PAV 
2 

PISTA 
1 

PISTA 
2 

HERBA 1 HERBA 
2 

VIV 
0 

VIV 
1 

VIV 
2 

VIV 
3 

9 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 

              

10 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 

              

13 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 

              

14 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 

              

15 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 

              

16 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 

              

17 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 

              

20 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 

              

21 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 

              

22 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 

              

23 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 

              

24 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 

              

27 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 1ºB 

              

28 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 1ºA 

              

29 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB 

              

30 6ºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 4ºC 5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 
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ANEXO II: Modelo de gardas de recreo de infantil 

DÍA PATIO CUBERTO PATIO SEMICUBERTO PATIO INFANTIL HERBA/PSICO VIVENDAS 0 VIVENDAS 1 

9 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B   

      

10 6ºEI B 5º EI A 5º EI B 6º EI A   

      

13 6º EI A 6ºEI B 5º EI A 5º EI B   

      

14 
5º EI B 6º EI A 6ºEI B 5º EI A   

      

15 
5º EI A 5º EI B 6º EI A 6ºEI B   

      

16 6º EI B 5º EI A 5º EI B 6º EI A   

      

17 6º EI A 6º EI B 5º EI A 5º EI B   

      

20 5º EI B 6º EI A 6º EI B 5º EI A   

      

21 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B   

      

22 4º EI B 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B 4º EI A 

      

23 4º EI A 4º EI B 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B 

      

24 
6º EI B 4º EI A 4º EI B 5º EI A 5º EI B 6º EI A 

      

27 6º EI A 6º EI B 4º EI A 4º EI B 5º EI A 5º EI B 
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28 5º EI B 6º EI A 6º EI B 4º EI A 4º EI B 5º EI A 

      

29 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B 4º EI A 4º EI B 

      

30 4º EI B 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B 4º EI A 

      

 


