
 

 
 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 

2020-2021” 
 
 
 
1. Datos do centro 

 
Código  Denominación 

15021536 CEIP PLURILINGÜE VICTOR LÓPEZ SEOANE 
 

Enderezo C.P. 
Vía Ártabra s/n 15002 

Localidade Concello Provincia 
A Coruña  A Coruña  A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 
881 96 06 51 ceip.victor.seoane.@edu.xunta.es 

ceip.victor.seoane.covid19@edu.xunta.ga 
 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvictorseoane/ 
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Id. Medidas de prevención básica 

 
2. Membros do equipo COVID 
 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de           
desvío a un teléfono móbil)  

881 96 06 51 
 

Membro 1 CFN Cargo Directora 

Tarefas asignadas 

• Coordinadora do Equipo Covid 
• Interlocutor con: XT Educación,XT Sanidad,  familias e profesorado, 

centro de saúde de referencia ( comunicación de casos) 
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

 

Membro 2 CLL Cargo Mestra Pedagoxía 
Terapéutica 

Tarefas asignadas 

• Elevar as propostas dos Equipos docentes  de EP.  
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de EP. 
• Difundir a información ao ciclo de EP e as familias. 
• Inventario do material que dispón o centro en coordinación coa Secretaria 

do centro. 
• Distribución e recibís dos equipos de protección en coordinación coa 

Secretaria do centro. 
 

Membro 3 NCS Cargo Mestra de Educación 
Infantil 

Tarefas asignadas 

• Elevar as propostas do Equipo de EI.  
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de EI. 
• Rexistro das ausencias do alumnado, profesorado e outro persoal do 

centro. 
• Difundir a información ao ciclo de EI e as familias. 

 
3. Centro de saúde de referencia 

Centro Monte Alto - A Torre Teléfono 819 21 60 53 

Contacto EMF  e CGL 
 
4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que 

inclúe) 

“Espazo illamento COVID” :  Planta Baixa.     Aula: 0.10a 
Elementos de protección: 
Máscaras ,Dispensador de xel hidroalcohólico, Panos desbotables, Luvas, Papeleira de pedal,  
Pantallas, Mampara de protección 
 
 
5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o 

número total) 

Educación Infantil  (4ºA/B) 43 
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Educación Infantil  (5ºA/B) 46 

Educación Infantil  (6ºA/B/C) 53 

Educación Primaria (1º A/B) 50 

Educación Primaria (2º A/B) 49 

Educación Primaria (3º A/B) 51 

Educación Primaria (4º A/B) 43 

Educación Primaria (5º A/B) 51 

Educación Primaria (6º A/B) 47 

Etapa de Educación Infantil  142 

Etapa de Educación Primaria 291 

Nº Total alumnado 433 
 
6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de 

efectivos)  
 

Educación Infantil 9 

Educación Primaria 12 

Filoloxía Inglesa 2 

Filoloxía Francesa 1 

Educación Musical 1 

Educación Física 2 

Pedagoxía terapéutica 2 

Audición e Linguaxe 2 

Dpto. de Orientación-OC 1 

Prof.Relixión Católica 1 
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Prof. Rel.Evanxélica 

Compartida CEIP Sanjurjo de Carricarte 

CEIP Manuel Murguía 

1 

Auxiliar de conversa 1 

Cuidadora 1 

Administrativa 1 

Dirección del centro 1 

Conserxe 1 

Limpadoras 3 

TOTAL DE MESTRES 42 

 
7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 
 
Etapa Educación Infantil  Nivel 4º Grupo A 

Aula 0.9 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 7 
 
Etapa Educación Infantil Nivel 4º Grupo B 

Aula 0.8 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 7 
 
Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo A 

Aula 1.7 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Infantil Nivel 5º Grupo B 

Aula 1.6 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo A 

Aula 1.8 Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7 
 
Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo B 
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Aula 1.9 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 7 
 
Etapa Educación Infantil Nivel 6º Grupo C 

Aula 1.4 (aula 
múltiple) 

Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7 

 
Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula 2.2 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 1º Grupo B 

Aula 2.3 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 8 
 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula 2.5 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 2º Grupo B 

Aula 2.4 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo A 

Aula 1.2 Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo B 

Aula 0.10b Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 3º Grupo C 

Aula 1.3 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula 1.1 (Biblioteca) Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 4º Grupo B 

Aula 2.1 Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 8 
 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula 2.6 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo B 

Aula 2.7 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8 
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Etapa Educación Primaria Nivel 5º Grupo C 

Aula 2.10 Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo A 

Aula 2.9 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 8 
 
Etapa Educación Primaria Nivel 6º Grupo B 

Aula 2.8 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 8 
 
 
8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa             

figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

 
Na etapa de Educación Infantil e na de Educación Primaria establecéronse grupos            
estables de aula, ata un máximo de 25 alumnos, que xunto ao titor/a poderán              
conformar Grupos de Convivencia Estable cuxos membros poden socializar e xogar           
entre si 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.  
 
Alumnado de Educación Infantil 

- Utilizarán máscara de protección na circulación polos espazos comúns         
(corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos           
recreos, nas entradas e saídas do comedor escolar.  

- Traerán unha máscara de reposto nunha bolsa con nome. 
- Cada grupo estará identificado con diferentes cores. Cada alumno/a levará          

unha pulseira dunha cor diferente según o grupo de convivencia no que esté             
escolarizado/a. 

 
Alumnado de Educación Primaria 

- Accederá con máscara á aula e únicamente poderá quitala no momento da            
merenda. 

- Traerán unha máscara de reposto nunha bolsa con nome. 
- Utilizarán máscara de protección nas circulación polos espazos comúns         

(corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos           
recreos, nas entradas e saídas do comedor escolar.  

- En todas as aulas retirouse o mobiliario non indispensable para ampliar o            
espazo. 

- O alumnado de 3º ata 6º de EP estará sentado nun mesmo sentido cunha              
distancia fisica 1 metro respecto dos centros das restantes cadeiras que a            
rodeen con uso de máscara.  

- Colocaranse en liñas mirando cara a dirección do posto do/a profesor. 
 
Información sobre prevención nas aulas : 
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- Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas,            
realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

- Asignarase mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados 
por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros. 

- En todas as titorías na primeira sesión recordaranse as normas de hixiene e a              
concienciación do uso do xel hidroalcohólico. Cada aula disporá dun          
dispensador de xel e no caso do alumnado de EI e os dous primeiros cursos de                
EP os dispensadores no deben de ser accesibles sen supervisión. 

- Orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e              
desinfección. 

- Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou           
material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de              
non ser posible, desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados por          
outra persoa. 

- Cada alumno/a terá o seu propio material que non compartirá. 
- Se é preciso que o alumnado empregue a pizarra realizarase unha           

desinfección previa con desinfectante do rotulador que utilice. 
- Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de 

xeito individual, garantindo a desinfección. 
- A merenda realizarase de xeito individual no recreo en espazos diferenciados. 

No caso de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre 
que o tempo o permita.  

- Estableceranse distintas quendas para o recreo, sinalizando espazos con picas          
e cadeas  no patio  para evitar  o contacto. 

- Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a           
desinfección do material (robótica, xogos...) despois de cada uso.  

 
 

9 Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía              
compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación             
das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias) 

 
PROFESORADO / ALUMNADO 

Teléfono do CEIP: 
 881 96 06 51  

CorreoCOVID: 
ceip.victor.seoane.covid19@edu.xunta.gal 

 
 
 

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

O  alumnado, profesorado, administrativa, limpiadoras e conserxe que: 
A)Presente síntomas na casa, despois da realización da autoenquisa diaria: 
- non acudirán ao centro. 
- deberán enviar un mail a: ceip.victor.seoane.covid19@edu.xunta.gal  
- e chamar ao teléfono do centro informando ao Equipo Covid: 881 96 06 51. 
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A) Presente síntomas no centro: 

- seguirase o protocolo establecido para o caso na aula de illamento Covid 
- e despoís farase o rexistro Covid. 

 
B) Rexistro no Equipo COVID de ausencias nunha plantilla con seguintes datos: 
● Data información  
● Curso / Grupo 
● Apelidos e Nome 
● Informante 
● Motivo declarado da ausencia 
● Data inicio ausencia 
● Hora inicio ausencia 
● Data fin previsto ausencia 
 

 
 
 
 
11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades          

sanitarias e educativas) 

● A directora, coordinadora do covid no centro, será a interlocutora: 
o co Equipo de Coordinación Operativa  Covid da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación,  
o coas familias 
o e co profesorado. 

● As familias do alumnado na casa,cada mañá deberán facer auto avaliación 
diaria dos síntomas na casa. Se síntomas: 

- non acudir ao CEIP 
- chamar o seu centro de saúde para pedir  cita no día 
- avisar equipo Covid no CEIP a través do mail habilitado para o Covid ou 

chamar ao teléfono do centro para avisar a directora. 
● O alumno con síntomas no CEIP: 

- illamento no Espazo Covid. Avaliación continua dos síntomas 
- avisar á familia para que chame ao seu centro de saúde para pedir cita 

no día 
- se non cita, entón chamar ao centro de saúde referencia do CEIP. 

● A dirección do centro remitirá cada día as solicitudes do suposto persoal 
vulnerable á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería 
de Educación do ámbito provincial. 

 
 
 

Id. Medidas xerais de protección individual 
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12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque                
xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

Nas aulas de EI e os dous primeiros cursos de EP: 
- Utilízarannse   diferentes   tipos de mesas (dobles e individuais). 

Nas aulas de 3º a 6º de EP: 
- Colocaronse os pupitres de xeito individual para que o alumnado esté sentado 

nun mesmo sentido cunha  distancia física mínima de 1 metro. 
- 1 metro de distancia respecto dos centros das restantes cadeiras que a rodeen. 
- Colocaranse en liña mirando cara a dirección do posto do/a profesor/a. 
- Retirouse o mobiliario non indispensable 
- Nos casilleiros que teñen as aulas o alumnado gardará o seu material de xeito 

diferenciado para evitar o contacto co resto dos compañeiros. 
- Utilizaronse aulas alternativas para os cursos de desdobres: 6ºC de EI, 3º C de 

EP e 5º C de EP. 
- Adxúntase croque xenérico para as aulas indicando a posición do profesorado. 

 
 

 
 
13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as                

distancias mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

 

  

CÓDIGO    AULAS 

PLANTA BAIXA - 0 

0.08 4º EI - B 

0.09 4º EI - A 

0.10a ESPAZO ILLAMENTO COVID 

0.10b 3º EP - B 

PLANTA PRIMEIRA - 1 

1.1 4º EP- A  (Biblioteca-informática) 

1.3 3º EP - A 

1.2 3º EP - C  (Aula de desdobres) 

1.4  6º EI - C  (Aula múltiple) 

1.8 6º EI - A 

1.9 6º EI - B 

1.7 5º EI - A 
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1.6 5º EI - B 

PLANTA SEGUNDA 

2.1 4º EP - B 

2.2 1º EP - B 

2.3 1º EP - A 

2.4 2º EP - B 

2.5 2º EP - A 

2.6 5º EP - A 

2.7 5º EP - B 

2.8 5º EP - C 

2.9 6º EP - A 

2.10 6º EP - B 

 

 

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

de avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de                
orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao                
Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos                 
centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021) 

 
PLANTA BAIXA 

CÓDIGO AULA 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  (Despacho da ANPA) 

PLANTA PRIMEIRA - 1 

CÓDIGO AULA 

1.10a PT 

1.10b PT 

1.10c AL 

1.10d AL 

  

Normas específicas para o alumnado con NEE 

Páxina 12 de 37  



 

 

 

 

 
- Os grupos de apoio estarán formados por alumnado de aulas de Convivencia            

Estable. 
- Priorizarase o apoio nas aulas ordinarias do alumnado. 
- O profesorado de PT e AL vai a recoller e levar ao alumnado a súa respectiva                

aula con máscara. 
- Estableceranse grupos de convivencia para apoio. 
- Utilízanse nas aulas de PT e AL as mesas longas y mediante sinaléctica             

asignaranse os espazos que poden utilizarse separados na medida do posible           
por unha distancia entre 1 e 1,5 metros. 

- Co alumnado que non teña autonomía valorarase o emprego de          
pantallas/viseiras. Organizarase o acompañamento para este  alumnado.  

- Coa alumna de escolarización combinada trataranse de coordinar as mesmas          
actuacións. 

- Adaptación da cartelería para o alumnado neae. 
- A coidadora deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 
- Entre cada sesión co alumnado nas aulas de PT e AL realizarase ventilación e              

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

- Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 
priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. 
- Excepcionalmente poderase solicitar previa cita titoría presencial establecendo as 
medidas de hixiene e distanciamento tal como se recolle no protocolo (a distancia de 
seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de 
mans). 
- Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do 
centro e a plataforma de Abalar móbil. 
 

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

do concello...) 

- Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias: mail, a 
páxina web do centro, e abalar móbil 

-  Coas persoas alleas ao centro priorizarase a comunicación por teléfono ou 
videochamada. 

 
17. Uso da máscara no centro 

- O alumnado de EP esixirá o uso de máscaras. 
- Para o alumnado de de Educación Infantil será moi recomendable o uso de              
máscaras nas circulación polos espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, etc),          
nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas do comedor              
escolar. 
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- Para o alumnado de Educación Primaria é obrigatorio usar máscara de protección             
durante todo o período lectivo.  
- O profesorado utilizará a máscara continuamente non só pola súa función de             
protección senón tamén polo seu carácter exemplificante.  
- No nivel de 4º de educación infantil o alumnado poderá chegar ao centro              
acompañado dun familiar. Os acompañantes deberán usar máscara. 
- Nas titorías presenciais coas familias, o profesorado e as familias utilizarán máscara. 
- Para o alumnado usuario das dúas liñas de autobús é obrigatorio o uso de máscaras. 
- O alumnado con NEE recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula cando                
non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. Outras fórmulas como o uso de              
pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de           
convivencia. 
 
 
18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

- A traves da web do centro.  
- Videos  explicativos na web das recomendacións perventivas de hixiene e 

normas esenciais de organización do centro.  
 
 
 
 
 
 

Id. Medidas de limpeza 

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

frecuente (non incluír datos de carácter persoal) 

 PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN: 
● Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas,            

realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario. 
● Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa nas aulas de EI e nos              

aseos onde será de polo menos 2 veces ao día.  
● Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de            

contacto máis frecuentes. Tamén, no seu caso, as zonas privadas dos           
traballadores. 

● Unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada           
cambio de quenda  con disolucións de lixivia (1:50) recén preparada. 

● Os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de           
xeito seguro. 

● Evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, nas paredes de 
corredores e aulas. 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da 
alternancia semanal ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo 
menos unha delas realizara o seu traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

O centro dispón dunha traballadora para o servizo de garda da mañá. 
Dúas traballadoras pola tarde, cun reforzo dunha traballadora de dúas horas para            
limpeza da planta baixa e pavillón. 
 
 

Distribución 
horaria 

Actuacións diarias servizos de mañá 
 

Realizaranse servizo de garda en horario lectivo, para solucionar os incidentes 
específicos de limpeza relacionados coa presenza no centro de nenos pequenos no 
que atinxe, non aos meniños/as en si, senón ao edificio (corredores, aseos, 
vestiarios, espazo destinado ao comedor,excepcionalmente aulas...) e os patios. 

A aula Espazo COVID deberá ser desinfectada diariamente así como cada vez que 
se utilice este espazo con algún alunmo ou profesorado con síntomas. Seguindo o 
protocolo de recollida de residuos. 

No caso de ter síntomas o alumnado ou profesorado realizarase a hixiene necesaria 
da aula onde se presentaron os síntomas.  

09:30/10:00 
(1ª volta) 
 
11:50/12:00 
(2ª volta) 
 

- Limpeza da barandilla no porche de entrada, nas entradas e 
saídas do centro e nas entradas e saídas ao recreo (con tres 
quendas de patio). 
- Limpeza das barandillas das escaleiras nas entradas e saídas 
do centro e nas entradas e saídas ao recreo (con tres quendas 
de patio). 

09:00 (despois de 
madrugadores) 
10:00/14:00 
(despois de cada 
sesión ao longo 
de toda a mañá) 

- Limpeza dos servizos do pavillón (acuden 19 cursos a 
psicomotricidade e educación física) 

10:30  
11:50 

Limpeza servizos planta baixa: profesorado,diversidade 
funcional  e exteriores. 

10:00 
12:00 

Limpeza de servizos de 4º de EI.  

10:15 
12:15 

Limpeza dos servizos primeira planta: alumnado/p rofesorado. 

10:30 
12:30 

Limpeza dos servizos da segunda planta: alumnado/rofesorado. 
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Diariamente 

1. Limpeza (con avión ou produtos con efectos semellantes) de todas as            
dependencias e espazos integrados nos edificios escolares, incluíndo comedor         
escolar e pistas polideportivas pechadas. Debe ser particularmente escrupulosa a          
limpeza de pisos, aparellos e azulexos nos aseos e lavabos, aplicando os            
desinfectantes e desodorizantes axeitados. 
2. Limpeza dos móbeis e utensilios (bardante os utensilios do comedor), das aulas,             
oficinas, despachos e outras instalacións. 
3. Baleirado de todas as papeleiras. 
4. Traslado de todos os restos da limpeza aos colectores situados na vía pública,              
así como o retorno dos colectores propios do centro para a súa colocación no lugar               
habitual. 

Dúas veces por semana 

Limpeza de instalacións deportivas, parques e xogos infantís, e patios abertos, 
cubertos ou descubertos. No outono, será necesario a recollida de follas caídas das 
árbores. 

Mensualmente 

Limpeza de cristais, persianas, portas e xanelas. Nos meses que coincidan coa 
limpeza xeral enténdese que estas tarefas son xa realizadas nela. 

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

- Máscaras de protección. 
- Luvas. 
- Papeleiras con tapa  accionadas con pedal  e con bolsa. 

 
22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 

DATA   HORA  SINATURA 

   

. 

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

En todas as aulas haberá o modelo de checklist para o rexistro diario. A primeira ventilación do día 
realizarase antes da entrada do alumnado e será levada a cabo pola conserxe. 
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DATA HORA  TEMPO 
VENTILACIÓN 

PROFESORADO 

    

 
 
 
24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 
 

RESIDUO ESPAZO XESTIÓN RESIDUOS 

Panos desbotables, luvas, máscaras  Papeleiras con tapa accionadas con pedal e 
bolsa de cada aula e as dos espazos comúns. 

Bolsas das papeleiras  Contenedor exterior patio  

Plásticos das cargas de hidroxel Contenedor exterior patio  

No caso de que un alumno/a ou unha profesoa traballadora presente síntomas 
mentres se atope  no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se 
depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo debreá 
ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu 
depósito na fracción resto. 

 
 
 

Id. Material de protección 

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

Un membro do Equipo Covid xunto coa secretaria do centro levarán o  rexistro do 
material. Farase cunha folla de cálculo: 
 

Material de protección Espazo Data Entrada_Saida Cantidade Saldo Actual 

Luvas (Consellería) Secretaría Junio 2020 1 caixa  

Máscaras (Consellería) Secretaría Junio 2020 1 caixa  

Cartelería (Consellería) Secretaría Junio 2020   

Dispensadores de hidroxel 
manual 

Aulas de EI, 
1º EP, aula 
illamento 
COVID, 
despachos e 
sala de 

Marzo 2020 25 botes  
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mestres 

Garrafas de hidroxel Almacén  Marzo 2020 11 11 

Dispensadores de hidroxel 
push 

Aulas 2º a 6º 
EP, 
comedor, 
aula azul e 
pavillón 

Agosto 2020 20 20 

Cargas de hidroxel  Almacén  Agosto 2020 20 caixas 
(10x 1l.) 

200 de 1l.  

Garrafas de xel hidroxel Almacén Agosto 2020 10 x 5l.  10 x 5l. 

Dispensadores de xabón  Aseos 1ª e 
2ª planta, 
pavillón e 
comedor 

Agosto 2020 7 9 

Cargas de xabón  Almacén Agosto 2020 9 caixas 
(10x 1l.) 

90x 1l. 

Dispensador de panos 
desbotables 

Aula azul, 
aseos 1ª e 2ª 
planta e 
pavillón. 

Agosto 2020 8 10 

Cargas panos desbotables  Almacén Agosto 2020 40 caixas 40 caixas 

Dispensador de panos 
sobremesa aulas  

Aulas de EI 
e EP 

Agosto 2020 21 21 

Papeleiras pedal e tapa 22l. Aulas EI e 
EP, aseos 
planta baixa, 
1ª e 2ª 
planta, 
recreo e 
pavillón.  
Aula azul, 
aula COVID, 
aulas PT e 
AL, DO, 
despachos, 
comedor e 
conserxería. 

 50 50 

Desinfectante aulas ( Spray 
de 1 Litro) 

Aulas EI e 
EP, aula 
azul, aula 
COVID, 
aulas PT e 
AL, DO, 
despachos e 
pavillón. 

 40 40 

Garrafas de desinfectante  Almacén  4 caixas 
(12x 5l.) 

48 de 5l. 
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Luvas (Talla M) Almacén e 
secretaría 

 5 caixas 
(de 100) 

500 

Máscaras quirúrxicas 
adultos 

Almacén e 
secretaría 

 100 100 

Máscaras quirúrxicas 
infantís 

Almacén e 
secretaría 

 10 
paquetes 
(15) 

150 

Máscaras KN95 FFP2 
adultos 

Almacén e 
secretaría 

 200 200 

Termómetros dixitais 1 x nivel 
e na aula 
COVID 

 10 10 

Mamparas móviles Dirección, 
secretaría, 
DO e aulas 
AL 

 6 6 

 
 
 
26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

A secretaria do centro e o Equipo Covid determinarán as compras necesarias do 
material de protección. 

- Dotación inicial dende a Consellería. 
- Aprovisionamento de máscaras para o espazo de aillamento. 
- Aprovisionamento de máscaras para o alumnado en cantidade suficiente 

para posibles incidnecias que poidan xurdir.  
 
27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

A secretaria do centro e un membro do Equipo Covid  determinarán a distribución do 
material  nos espazos do centro, e ao profesorado. 

- Ao principio do curso distribuirase a dotación da Consellería entre o 
profesorado e persoal non docente, con sinatura individual nun recibín. 

- Ao principio do curso, en cada aula distribuirase inicialmente o material de 
protección: xel, desinfectantes e panos. 

- Cada titoría comunicará novas necesidades da aula. 
 

Id. Xestión dos abrochos 

 
28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha               

propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia) 

Alumnado con  síntomas na casa 
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Non asistirán ao centro alumnado,  docentes e outro persoal con síntomas compatibles 
con COVID19, ou en illamento, ou en corentena domiciliaria 
 

Alumnado con  síntomas no centro  

Levar ao Espazo Covid do centro. 

Colocación de máscara  

Contactarase coa familia. A familia chamará ao seu centro de saúde para pedir cita 
no día. Se non, chamarase ao Centro de saúde de referencia do CEIP. Se grave, 
061.  

Se da positivo no centro, chamar a Xefatura Territorial de Sanidade, quen 
investigará os contactos  

 

Traballador/a con síntomas 

Abandonar o seu posto de traballo protexido con máscara. Chamar ao centro de saúde 
para que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.  

Familia do alumnado con sospeita de contaxio 

Consulta telefónica co seu pediatra para pedir cita no día, se non chamar ao  PAC de 
atención primaria. 

Coordinador Covid 

Informar a Xefautura Territorial de Sanidade 

Criterios de peche  

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 
dunha ou varias aulas dun nivel educativo ou do centro educativo, no seguintes 
supostos: 

● Se un positivo nunha aula: corentena da totalidade de alumnos, e do profesor. 
● Se 3 positivos en 7 días: peche do nivel educativo ou  do  centro. 

Criterios de illamento 

● A persoa positiva: mínimo 10 días de illamento.  
● Os contactos: 14 días de corentena. 

 

Se suspensión da actividade lectiva: 

● Protocolo de ensino a distancia 
● NR2 de vulnerabilidade de personal sensible. 

 

Finalizado o peche presencial, fases de reactivación:  

● Fase 1 Adecuación dos espazos: 1 semana, dirixido polo Equipo Covid 
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● Fase 2 Formación de pequeños grupos, 1 semana, 30% de alumnos 
● Fase 3 Reforzo das medidas aprendidas: 1 semana, 60% de alumnos 
● Fase 4 Reactivación: 1 semana, co 100% se 1 metro de distancia 

 
 
29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa          

(deben determinarse a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e              
educativa) (indicar unicamente cargo desempeñado e non incluír nome) 

Coordinadora do Equipo COVID: Directora 
Rexistro das comunicacións: 
 
Data Hora Incidencia Informante Destino 

     
 
 
 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 
30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de               

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

Traballadores vulnerables para COVID-19  
As persoas con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade 
pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en 
fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida 
(IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos. 

- O Servicio de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar e emitir informe 
- O escenario de risco cualificase como de baixa probabilidade de exposición 
- El riesgo del personal docente debe ser considerado como similar al riesgo 

comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1) 
- No anexo II do protocolo recóllense os distintos escenarios que se poden dar co 

persoal incluído como grupo vulnerable. 
Procedemento: 
 Cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable, deberá seguir os 
seguintes pasos: 

● Solicitude á dirección (Anexo III) 
● A dirección do centro emitirá, por cada solicitante, un informe no que se             

indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e           
determinación das medidas de protección existentes (Anexo IV) 

● A dirección do centro remitirá cada día á Inspección Médica Educativa da            
Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial 

● A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada,e emitirá         
informe. 
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● A Inspección Médica Educativa poderá solicitar informe preventivo adicional.         
Obrigatorio apara o traballador achegar todo o requerido en máximo 3 días            
hábiles 

● No proceso, o traballador terá q acudir ao centro 
● O informe sanitario poderá: 

o Non concorre especial sensibilidade 
o Adaptación do posto ou protección especial 
o Sensible, incapacidade laboral  

 
 

Id. Medidas de carácter organizativo 

 
31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o                

caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse               
grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas                   
educativas; no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que                
figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

 

CRITERIOS XERAIS DE ENTRADAS E SAIDAS 

● Non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo. 
● Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o 

profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 
● O equipo directivo determinará a saída por colectivos con distancias horarias, 

sempre que sexa posible. 
● O profesorado da última hora lectiva previa á saída velará porque o material 

estea recollido e desinfectado polo alumnado. 
● O profesorado evitará a formación de agrupacións de alumnado no recinto 

e/ou na vía publica fóra do recinto escolar. 
● Establecense, e detallasen a continuación as diferentes entradas para o 

alumnado das diferentes etapas educativas. O alumnado que non entre co 
seu grupo a hora establecida, deberá esperar ata as 09:15 para acceder a 
súa aula. 
 

ENTRADAS ALUMNADO TRANSPORTADO (Buses aparcados dentro do centro) 

CURSO HORA ESPAZO ASIGNADO 

EI+EP 08:40 O profesorado de garda custodiará ao alumnado no pavillón 
 
 

ENTRADAS ALUMNADO EP 

CURSO HORA ESPAZO ASIGNADO 

Páxina 22 de 37  



 

 

 

 

5º+6ºEP 08:50 
 

Acceden polo portalón procurando manter a distancia de        
seguridade para as respectivas aulas, onde estarán       
custodiados polo profesorado da primeira sesión.Cada grupo       
de alumnos/as entrarán ao edificio escolar seguindo unhas        
pintadas no chan cunha cor que se lle asigna ao grupo. 

3º+4ºEP 
 

08:55 Acceden polo portalón procurando manter a distancia de        
seguridade para as respectivas aulas, onde estarán       
custodiados polo profesorado da primeira sesión.Cada grupo       
de alumnos/as entrarán ao edificio escolar seguindo unhas        
pintadas no chan cunha cor que se lle asigna ao grupo. 

1º+2ºEP 09:00 -O alumnado de 1º EP e 2º de EP accederán polo portalón            
procurando manter a distancia de seguridade, no porche de         
entrada estarán as titoras de 1º EP para subir á aula e os             
nenos/as de 2º EP subirán sós. 
Cada grupo de alumnos/as entrarán ao edificio escolar        
seguindo unhas pintadas no chan cunha cor que se lle asigna           
a cada  grupo.  

ENTRADAS ALUMNADO EI 

CURSO HORA ESPAZO ASIGNADO 

6º EI 09:05 
 

Acceden polo portalón procurando manter a distancia de 
seguridade, no porche de entrada estará a  titora para subir  a 
aula.Cada grupo de alumnos/as entrarán ao edificio escolar 
seguindo unhas pintadas no chan cunha cor que se lle asigna 
a cada  grupo. 

5º EI 09:10 Acceden polo portalón procurando manter a distancia de 
seguridade, no porche de entrada estará a  titora para subir a 
aula.Cada grupo de alumnos/as entrarán ao edificio escolar 
seguindo unhas pintadas no chan cunha cor que se lle asigna 
a cada  grupo. 

4º EI 09:10 -Durante o mes de setembro, período de adaptación, terán un 
horario diferenciado en tres quendas. 
-Acceden ao recinto escolar acompañado dun adulto con 
máscara, e acceden por uno novo acceso directo dende o patio 
ás súas aulas. 

SAIDAS ALUMNADO AO COMEDOR 

CURSO HORA ESPAZO ASIGNADO 

EI 13:15 1ª quenda no comedor 

EP 14:00 2ª quenda no comedor 
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EP 14:45 3ª quenda no comedor 

SAIDAS ALUMNADO TRANSPORTADO (Buses aparcados dentro do centro) 

  Cada Grupo según o seu horario diferenciado de saída 

SAIDAS ALUMNADO EI 

CURSO HORA ESPAZO ASIGNADO 

4ºEI 13:45 -Saída por un novo acceso directo dende ás súas aulas ao 
patio. 
-Recólleo un adulto familiar con máscara. 
-Durante o mes de setembro, período de adaptación, cun 
horario diferenciado en varias quendas. 

5º+6ºEI 13:45 -Saída polo porche dianteiro do CEIP co profesorado da última 
hora. 
-Cada grupo de alumnos/as sairá do edificio escolar seguindo 
unhas pintadas no chan cunha cor que se lle asigna a cada 
grupo. 
-Recólleo un adulto familiar no portalón do centro. 

SAIDAS ALUMNADO EP 

CURSO HORA ESPAZO ASIGNADO 

1º+2ºEP 13:55 
 

-Saída polo portalón seguindo unhas pintadas no chan cunha 
cor que se lle asigna a cada  grupo. 
-Mantendo a distancia de seguridade, dende as respectivas 
aulas, custodiados polo profesorado da última sesión. 
-Recólleo un adulto familiar no portalón do centro. 

3º+4ºEP 
 

14:00 -Saída polo portalón seguindo unhas pintadas no chan cunha 
cor que se lle asigna a cada  grupo. 
-Mantendo a distancia de seguridade, dende as respectivas 
aulas, custodiados polo profesorado da última sesión. 
-Recólleo un adulto familiar no portalón do centro. 

5º+6ºEP 14:05 -Saída polo portalón do centro. 
-Mantendo a distancia de seguridade, dende as respectivas 
aulas seguindo unhas pintadas no chan cunha cor que se lle 
asignou. 

 
 
32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e 

saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro 
dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de 
non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías 
anexos ao protocolo—) 
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Dacordo ás diferentes entradas e saídas para o alumnado das diferentes etapas 
educativas, establécense as seguintes portas: 

- Portalón. 
- Porche dianteiro. 
- Acceso direito á 4º de Educación Infantil. 
- Porta traseira do comedor (EF) 
- Portas do pavillón (transporte e madrugradores) 

 
33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de 

que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

-O centro disporá de cartelería informativa 
● Portalón: liñas discontinuas pintadase de cores (cinco filas).  
● Porche: liñas discontinuas de distancia de seguridade. 
● Carteis informativos: sentidiño no hall e entrada. 
● Escaleiras: tiras amarelas para gardar a distancia e dividir a escalerira. 
● Baños:  

○ sinal de entrada e saída con portas diferenciadas 
○ sinal das papeleiras 
○ bandas horizontais para marcar o punto de espera. 
○ semáforo que indique se está baleiro ou ocupado. 
○ carteis lembrando a recomendación e técnica de lavado de máns. 

-A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica 
ou impresa polo propios centros en tamaño A3 ou superior. 
-Evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, nas paredes de 
corredores e aulas. 
 
34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Dacordo as diferentes entradas e saídas para o alumnado das diferentes etapas 
educativas (ver apartado 32) 
 
35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

● Entradas:   
○ 3 Mestres de garda do servizo de autobús. 
○ 1 Conserxe no Portalón. 
○ 1 Mestre no Porche dianteiro. 
○ 2 Mestres no Andar 1º ( un, en cada escaleira).  
○ 2 Mestres no Andar 2º ( un, en cada escaleira). 
○ Cada grupo custodiado polo profesor (1) da primeira sesión. 

● Saídas:   
○ 3 Mestres de garda do servizo de autobús. 
○ 1 Conserxe no Portalón. 
○ 1 Mestre no Porche dianteiro. 
○ 2 Mestres no Andar 1º ( un, en cada escaleira).  
○ 2 Mestres no Andar 2º ( un, en cada escaleira). 
○ Cada grupo custodiado polo profesor (1) da última sesión. 
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● Recreos:   
○ 1 Mestre de garda dos servizos exteriores. 
○ Cada grupo custodiado polo seu titor,ou profesorado do grupo de 

convivencia estable. 
 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 

 
36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de              

madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no                
plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao                  
presente plan) 

- O Plan de Madrugadores seguirá a funcionar organizado polo Concello. 
- En función do número de alumnado e para gardar a distancia de seguridade 

utilizaránse dous espazos: comedor e pavillón. 
- En madrugadores seguirase o protocolo ordinario co engadido das prevencións 

en materia de consumo de alimentos. 
Xúntase Plan de adaptación Covid19 para o servizo de comedor e madrugadores da empresa              
de catering Jardanay.  
 
37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións             

para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de               
comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo) 

- A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do 
recinto do centro educativo está condicionada pola aprobación dun protocolo 
que se integrará como anexo no “Plan de adaptación a situación COVID-19 no 
curso 2020/2021”.  

- Determinará con claridade as responsabilidades de organizadores e xestores. 
 
 
38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

- As xuntanzas das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos 
- Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático.  

 
 
39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

- Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 
priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada e no caso de ser 
presenciais, terán lugar na aula titoría do alumnado coas medidas de 
protección: emprego de máscara, hixiene de mans ao acceder á aula. 

- Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web 
do centro, abalarmóbil. 

- As reunións de principio de curso serán telemáticamente. 
 
 
40. Normas para a realización de eventos 
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- Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de 
persoas. 

- Non se celebrará festival de Nadal, magosto… e outros a nivel de gran grupo 
(todo o CEIP). 

 
 
 

Id. Medidas para o alumnado transportado 

 
41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de 
priorización para o uso do transporte) 

- O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso 
polo órgano autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser 
utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara. 

- Quedan suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa 
posible transportar a todo o alumnado con dereito lexitimo ao transporte (máis 
de 2 km). 

- Os autobuses entrarán no recinto escolar. 
 
ENTRADAS ALUMNADO TRANSPORTADO  
(Buses aparcados dentro do recinto escolar) 

CURSO HORA ESPAZO ASIGNADO 

EI+EP 08:40 O profesorado de garda custodiará ao 
alumnado no pavillón 

SAIDAS ALUMNADO TRANSPORTADO  
(Buses aparcados dentro do recinto escolar) 

Cada Grupo según o seu horario diferenciado de saída 

 
 

Id. Medidas de uso do comedor 

 
42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas            

para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado              
sobre o resto do persoal do centro) 

- O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas para manter o grupo 
estable de convivencia.  

- O uso do comedor escolar,  quedará limitado á capacidade suficiente para ter 
ao alumnado separado por 1,5 metros de distancia, ou 1 metro sempre que non 
estean encarados. 

- Os menús serán empratados en cociña e servidos en bandexa. 
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- O persoal colaborador respectará as ratios que correspondan ao número de 
alumnos presentes en cada unha das quendas 

- O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo 
- Estableceranse tres quendas no comedor: 

CURSO HORA ESPAZO ASIGNADO 

4º, 5º e 6º EI 13:15 1ª quenda no comedor 

1º, 2º e 3º EP 14:00 2ª quenda no comedor 

4º, 5º e 6º EP 14:45 3ª quenda no comedor 
 

 
43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo               

durante as diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

- Por determinar en función das solicitudes de usuarios de comedor. 
- O persoal colaborador respectará as ratios que correspondan ao número de 

alumnos presentes en cada unha das quendas 
 
44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter 

persoal) 

- Por determinar en función das solicitudes de usuarios de comedor. 
- O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo 

 
 
 
 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 
45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros            

espazos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...—            
ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán              
normas de uso e limpeza) 

 

Espazos  Normas de uso 

Aulas de 
PT,AL,DO 

- Extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de 
uso máis compartido. 
- Será preciso unha ventilación de 5/10 minutos entre cada 
cambio de alumnado. 
- É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das 
mesmas. 
- O material que sexa compartido, debe de ser desinfectado ao 
inicio e fin da clase. 

Pavillón 

Sala 
mestres 
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- Evitar a formación de grupos e minimizando o contacto con 
materiais. 
- Dotarase a estes espazos de carteis informativos. 
- Medidas especiais para que  o alumnado especialmente 
sensible poida desenvolver as actividades. 
- Dotación dos equipos de protección individual para os 
coordinadores de actividades en estes espazos. Equipos que 
deben estar perfectamente hixienizados. 
- O uso das ferramentas e dos equipos de traballo supoña a 
mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois. 
-O aforo da sala de mestres é de 8. 

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

 
- É obrigatorio o uso da máscara para o profesor e alumnado durante a sesión de 

EF. 
- É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 
- O material que sexa compartido, debe de ser desinfectado ao inicio e fin da 

clase. 
- Evitar a formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. 
- Os exercicios serán individuais na medida do posible, minimizando o uso de 

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

educativo) 

- Mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o 
alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais: 

- Para ir a EF no pavillón e na aula de psicomotricidade. 
- Asistencia ás sesións de PT e AL 

 
- Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo 
anterior antes de entrar. Ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou 
mesas e cadeiras. 
 

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

establecidas no protocolo) 
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- Non terá uso como biblioteca, debido a que este espazo foi habilitado como 
aula para o grupo de 4ºA de EP. 

 
 
49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en               

atención á realidade do centro) 

- O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponde á súa 
aula. 

- Respectaranse as labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que 
estean sinalizados nese intre cun distintivo non poderán ser empregados. 

- O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo 
do seu aforo, e para controlalo haberá un sistema de “semáforo”que indicará se 
o baño está libre ou non. 

- O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo 
- Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de 

garda vixiando o aforo dos aseos 
-  O publico en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de 

alumnado unicamente poderá usar un dos aseos mais próximos á entrada do 
centro.  

- No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que 
acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais 
axeitadas 

- Todos os aseos levarán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 
 
 

Id. Medidas especiais para os recreos 

 
50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as                  

divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de                 
espazos a grupos ou niveis coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

- O recreo organizarase con espazos rotatorios mensuais para cada aula, 
mantendo o grupo estable de convivencia.  

- Cada grupo diferenciarase cunha pulseira de cor diferente. 
- Xúntase Plano das zonas do patio. 

 
RECREOS DE EI  

GRUPO HORAS de recreo                                    ESPAZO 

4º A/B   
11:00/11:20 
12:40/13:00 

Zona 4 + Zona 7  

5º A/B Zona 5+ Zona 6  

6ºA/B/C Zona 1+ Zona 2 + Zona 3  
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RECREOS DE EP 

GRUPO 
de recreo 

HORA                                    ESPAZO 

1ºA  
 
 
 
 
 
 
 
11:30/11:50 

Zona 5  

1ºB Zona 6 

2ºA Zona 7 

2ºB Zona 1 

3ºA Zona 4  

3ºB Zona 2  

3ºC Zona 3  

4ºA 12:00/12:20 Zona 2  

4ºB Zona 3 

5ºA Zona 4 

5ºB Zona 5 

5ºC Zona 6  

6ºA Zona 1  

6ºB Zona 7  

CRITERIOS XERAIS DE USO 

- Tanto o alumnado de infantil como o de primaria empregarán as rutas e 
quendas de entradas e saídas que se utilizan para as entradas e saídas do 
colexio, polo que é moi importante cumplir o horario. 

- O alumnado de EI non utilizará os xogos infantís, por ser de uso común. 
- As zonas serán asignadas de xeito rotatorio, cada mes, aos diferentes niveis 

educativos. 
- Limitaranse espazos para que cada grupo estable poida estar distanciado polo 

menos 1,5 metros, independizando espazos do mesmo aforo. 
- Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio para todo o alumnado. 
- Os días de chuvia o alumnado permanecerá na súa aula. Favorecendo a 

máxima ventilación posible. 

  
 
51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de              

vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de                 
carácter persoal) 
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GRUPO Nº MESTRES GARDA ZONA HORA 

4º EI 2  
 
 
 
 
 
Quenda rotatoria 
 

 
 
11:00/11:20 
 
12:40/13:00 (cada titor coa súa titoría) 

5º EI 2 

6ºEI 3 

1ºEP 2  
 
 
 
11:30/11:50 

2ºEP 2 

3º Ep 3 

4ºEP 2 

5ºEP 3 

6ºEP 2 

 
- Cada  titoría estará cun profesor de Convivencia Estable da aula. 
- O período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, se fose 

preciso, a presenza de profesorado. 
- Haberá un profesor de vixianza nos aseos do recreo. 

 
 
 

Id. 
Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous          
primeiros cursos de primaria 

 
52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean                  

situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de                 
aula) 

● A garantía dun grupo estable permite o desenvolvemento habitual do proceso 
de ensino. 

○ Recoméndase o  inicio da xornada -acotío durante o primeiro mes do 
curso- con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene 
e a concienciación do alumnado coa pandemia. Accións de lembranza e 
aprendizaxe que se presentarán de xeito lúdico. 

○ O uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o risco de 
que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso nos 
dispensadores no deben de ser accesibles sen supervisión. 

○ Obrigatorio o uso de máscara. 
 

● En caso de non garantir o grupo estable: 
○ Reducirase o traballo simultáneo de grupo clase. 
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○ Nas mesas longas ou espazosas asignaranse mediante sinaléctica os 
espazos que poden utilizarse separados por unha distancia de entre 1 e 
1,5 metros. 

○ Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu 
uso de xeito individual, garantindo a desinfecciónposterior a seu 
uso,tanto do espazo e como dos materiais. 

○ Obrigatorio o uso de máscara. 
 

● Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben 
organizar distintas quendas. É obrigatorio o uso de máscaras.  

● Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a 
desinfección do material (robótica, xogos...) despois de cada uso.  
 

 
53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica              

para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de                  
merenda) 

- A merenda realizarase de xeito individual no patio na hora  do recreo. Nos 
grupos de EI a merenda realizase na aula. 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 
54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos                

elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función              
das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio              
continuo dos protocolos de prevención) 

- Dotarase a estes espazos de carteis informativos. 
- Os equipos de protección individual estarán perfectamente hixienizados.  
- O uso das ferramentas e dos equipos de traballo supoña a mínima manipulación 

posible, e deberán ser hixienizados despois. 
- Armario de tablets: existirá un horario de emprego para cada nivel educativo. 

Os equipos deberán ser desinfectados despois do seu emprego e devoltos ao 
armario para a sua carga. 

- Todas as aulas dispoñen de ordenadores para uso do alumnado. Corresponde 
ao profesorado organizar as quendas para o seu uso e garantir a limpeza de 
rato, teclado despois do seu emprego.  

 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 

 
55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas             

concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

- Recoméndase o uso das máscaras dentro e fora da aula cando non se cumpra 
coa distancia mínima de seguridade, de non poder facer uso optarase por 
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outras fórmulas como o uso de pantallas e mamparas así como a protección 
colectiva, establecendo grupos de convivencia. 

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de            
pantallas/viseiras. 

- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o           
acompañamento. 

- O departamento de orientación colaborará co Equipo Covid. 
- Nunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas. 
- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións ao alumnado           

con NEE. 

 
56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador               

debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa                 
adaptación a cada circunstancia) 

●  Os apoios específicos de PT e AL serán realizados preferentemente na aula de 
referencia do alumnado e si se levan a cabo noutra dependencia (segundo criterios 
pedagóxicos) serán grupos reducidos e os seus integrantes deberán pertencer ao 
mesmo grupo de convivencia estable, non mesturar alumnado de diferentes 
grupos e asegurar o cumprimento das medidas de hixiene e protección e a 
distancia de seguridade. 

●  Nas aulas de AL haberá mamparás móviles. 
●   Usarase bata ou similar que será desinfectada diarimente. 
●  Empregaranse actividades de apoio con pictogramas  , imaxes, vídeos cara á 

mecanización das medidas de hixiene e protección: uso de máscara, lavado de 
mans, taparse co cóbado no momento dos esbirros, manter a distancia de 
seguridade, limpeza de materiais e mobiliario. 

●  Cada alumno/para terá o seu material concreto que será gardado en caixas para 
evitar que se comparta. 

● O material manipilativo, tipo lotos, secuencias, memory… se plastificará. O resto 
do material será preferiblemente de plástico. 

● Reducirase o material visible nas aulas de PT e AL para evitar o risco de tocalo. 
● O material manipilativo empregado en cada sesión deberá de ser desinfectado 

antes dun novo uso. Se non fose posible facelo de forma inmediata gardarase 
nunha caixa con tapa ata proceder á á súa desinfección. 

● As sesións de PT e AL incluirán a realización co alumnado obxecto de intervención 
do lavado de mans antes e despois de cada sesión, o acompañamento ao 
alumnado ata a súa aula, a ventilación e a desinfección. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Id. Previsións específicas para o profesorado 
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57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as               
medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións               
para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras) 

 
 

REUNIÓNS 
CLAUSTRO 

- Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado 
empregarase o pavillón polas dimensións axeitadas para manter a 
distancia social axeitada. 
- As reunións dos Equipos de traballo serán preferentemente de xeito 
telemático.  
- Os  Equipos de nivel reuniranse preferentemente de xeito 
telemático.  
-Nas titorías utilizarase, sempre que sexa posible, non presencial 
mediante vídeo-chamada ou teléfono.  
- Obrigatorio dispor algunha destas medidas de protección: 

● obstáculos físicos  
● distancia de seguridade 
● emprego de máscara 
● dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

 

SALA DE 
MESTRES 

-O aforo será de oito mestres. 
-O profesorado deberá manter unha conduta exemplarizante 
-O profesorado deberá dispor das  medidas de protección: 

● distancia de seguridade 
● emprego de máscara 
● dotación de material de hixiene, composto por: 

○ panos desbotables, 
○ solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu 

uso individual, que usará en cada cambio de aula e na 
limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do 
profesorado de uso non individual que teña utilizado en 
cada unha das aulas.  

-O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro 
educativo. 
-En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da 
hixiene das súas mans e do material 
 
 

 
 
 
 
58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos               

órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

- Os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, 
adoptar acordos e remitir actas a distancia. 
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- Nas sesións a distancia deben garantirse a identidade dos membros que 
participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto.  

- As convocatorias serán remitidas a través de medios electrónicos: 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. 

 
 
 
 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 
59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado               

e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na              
prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se                 
realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao                
SARS-CoV-2) 

- Ao longo de todo o curso e de xeito trasversal terá un carácter prioritario a               
prevención e hixiene fronte a Covid-19. 

- Cumprirase coas indicacións descritas no protocolo das Consellerías de         
Educación e Sanidade. 

 

 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas                
de prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de                  
Educación, así mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do               
persoal sanitario sobre a prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na                
web do centro). 

 Empregaranse todas as canles de comunicación: páxina web, abalar móbil, para 
transmitir a información sobre prevención: 

● Educación sanitaria e medidas de hixiene respiratoria (Ao tusir ou esbirrar; 
hixiene de mans; distancia física; máscara de protección). 

● Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 
● Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso 
● Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, 

familias e visitantes) da realización da hixiene de mans con verificación visual 
do seu correcto cumprimento, prestarase especial atención a esta tarefa nos 
primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do alumnado 
verificarase a realización unha vez sentados na aula. 

● Habilitar dispensadores de solución alcohólica na entrada e en espazos 
comúns.  

● Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de 
solución alcohólica atendendo ás características de cada centro.  

● Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia 
● Instalación de portapanos desbotables nos aseos ou espazos comúns. 

 
 
61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o             

profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a               
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implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o                
persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das             
aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos                  
contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)  

 
- Durante a primeira semana de setembro diseñaranse unha formación básica no 

emprego d as aulas virtuais  para o profesorado que  o precise.  
- O coordinador do Equipo TICs será o responsable do traballo e  mantemento 

da aula virtual. 
- Os membros do Equipo Tics repartirán as tarefas para cumplir os obxectimos 

propostos. 
 

Mestre Cargo 

D. R. Q. Coordinador Tics e Edixgal 

T. B. R. Coordinadora aula virtual 2º ciclo de EI 

I. V. P-C Coordinadora aula virtual 1º Equipo de Traballo 

C. G. B. Coordinadora aula virtual 2º Equipo de Traballo 

C. G. S.  Coordinadora aula virtual 3º Equipo de Traballo 
 
 
62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas              

previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que               
teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo                
conxunto da comunidade educativa) 

-  O Equipo Directivo elaborará o Planing  de traballo para a primeira semana de 
setembro.  

- Nas Instrucións de Inicio de Curso incluiranse medidas a adoptar no suposto no 
que o alumnado teña que recibir ensino a distancia. 

 
 
63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que                 

estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro               
da comunidade educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o                  
centro considere oportunas) 

- Este Plan será publicado na páxina web do colexio. 
- Videos didácticos para as familias sobre medidas de protección e organización 

do centro. 
- As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá 

no caso de ensino a distancia. 
-  Incluirase na programación o modo de proveer o dereito á educación ao 

alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Con seguimento 
continuo. 
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