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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. DATOS DO CENTRO 

 

Código Denominación 

15033149 CEIP VILA DE RUTIS 

 

Enderezo C.P. 

Avenida de Rutis s/n 15174 

Localidade Concello Provincia 

Rutis Culleredo A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881960920 ceip.viladerutis@edu.xunta.gal 

Páxina web 

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

 

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 

 

Teléfono do centro e teléfono móbil de contacto 881960920 

 

Membro 1 Eladia Cabanas Fernández  

Cargo 

Directora 

Suplente: Mª Isabel Ramallo Morales Xefa Estudos 

Tarefas 

asignadas 

- Nomear membros e suplentes no equipo covid. 

- Interlocución coa administración e co centro de saúde de 

referencia.  

- Coordinación do equipo covid. 

-Xestionar a adquisición de material de protección 

necesario. 

- Comunicación de casos. 

Membro 2 Lidia Rodríguez Ruíz  

 

Cargo 

Mestra Coord. 

Ed. Infantil 

Suplente: Mª Nerea Rúa García Mestra Ed. 

Infantil / 

Secretaria 

Tarefas 

asignadas 

- Elevar as propostas do equipo de Ed. Infantil. 

- Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Ed. 

Infantil. 

- Difundir a información ao ciclo de Ed. Infantil e ás familias 

deste alumnado. 



6 
 

Membro 3 Juan José Seoane Cargo XefeDpto. 

Orientación. 

Suplente: Javier  Sordo Mestre EF 

Tarefas 

asignadas 

- Elevar as propostas do equipo docente de Ed. Primaria. 

- Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Ed. 

Primaria. 

- Garantir a difusión da información ao profesorado de Ed. 

Primaria e ás súas familias. 

 

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE 

ACEA DE AMA 

Teléfono 981 666 467 

Contacto Por determinar 

 

4. ESPAZO  ILLAMENTO  COVID 

-  No caso de ser detectada algunha persoa con síntomas compatibles co 

COVID 19, será illada na aula A15. 

 

- Conta con ventilación adecuada e ademais estará dotada de material de 

protección individual como luvas, máscaras e solución hidroalcohólica. 

 

- Dispón tamén de papeleira de pedal e panos desbotables. 

 

5. ALUMNADO POR NIVEIS E ETAPAS EDUCATIVAS 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Nº 

Alumnado 

4º Ed. Infantil- Grupo A 19 

4º Ed. Infantil- Grupo B 18 

5º Ed. Infantil- Grupo A 21 

5º Ed. Infantil- Grupo B 21 

6º Ed. Infantil- Grupo A 19 

6º Ed. Infantil- Grupo B 19 

EDUCACIÓN  PRIMARIA Nº 

Alumnado 

1º Ed. Primaria- Grupo A 17 

1º Ed. Primaria- Grupo B 16 
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2º Ed. Primaria- Grupo A 18 

3º Ed. Primaria- Grupo A 14 

3º Ed. Primaria- Grupo B 13 

4º Ed. Primaria- Grupo A 17 

4º Ed. Primaria- Grupo B 17 

5º Ed. Primaria- Grupo A 14 

5º Ed. Primaria- Grupo B 13 

6º Ed. Primaria- Grupo A 25 

 

6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO 

 

Educación Infantil 8 

Educación Primaria 10 

Profesorado especialista 7 

Orientación 1 

Persoal non docente 5 

 31 

 

7. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA GRUPOS COLABORATIVOS 

NA ETAPA INFANTIL 

 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula B6 Nº alumnado 19 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula B5 Nº alumnado 18 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula B2 Nº alumnado 19 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula B1 Nº alumnado 19 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula B4 Nº alumnado 21 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 
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Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula B3 Nº alumnado 21 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula A1 Nº alumnado 17 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula A2 Nº alumnado 16 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula A4 Nº alumnado 18 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula A5 Nº alumnado 14 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 3 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula A6 Nº alumnado 13 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 3 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula A7 Nº alumnado 17 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula A9 Nº alumnado 17 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 4 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula A10 Nº alumnado 14 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 3 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 

Aula A11 Nº alumnado 13 Nº Profesorado asignado 7 

Grupos Colaborativos 3 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula Informática Nº alumnado 25 Nº Profesorado asignado 8 

Grupos colaborativos 5 
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8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE INFANTIL 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:  

 

- Nas entradas e saídas das aulas realizarase unha hixiene de mans co xel 

hidroalcohólico colocado na entrada da aula. Os dispensadores serán utilizados 

sempre coa axuda do profesorado.  

- Ao inicio da xornada lembraranse as normas de hixiene e realizaranse 

actividades lúdicas que conciencien ao alumnado coa pandemia.  

 

- Cada alumno/a terá o seu propio material de traballo nunha caixa identificada 

co seu nome, evitando así que o compartan.  

 

- Reducirase o traballo de mesa de gran grupo.  

 

- Traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as 

(preferiblemente sempre os mesmos), cun distanciamento físico de 1,2 m entre 

eles. 

 

 - No xogo en recantos, garantizarase a desinfección posterior ao seu uso, tanto 

do espazo como dos materiais empregados.  

 

- Os obradoiros adaptaranse a grupos máis reducidos, procedendo á 

desinfección do material utilizado despois de cada uso.  

 

- Cando sexa necesario empregar material común, desinfectarase e 

distribuirase en gabetas ou caixas, tendo que ser tamén desinfectado unha vez 

finalizado o seu emprego.  

 

- Non se traerán xoguetes da casa, e no colexio eliminaranse os que non sexan 

estritamente necesarios.  

 

- A merenda realizarase de xeito individual, podendo formar grupos 

colaborativos en espazos diferenciados. Unha vez rematada, procederase á 

limpeza de mesas e lavado de mans. 

 

 - O mandilón virá posto da casa e non se quedará no colexio. Evítase así o 

contacto con outros mandilóns e con superficies utilizadas para poñelos.  

 

- O titor/a e demais profesorado que entre na aula, deberá utilizar o seu propio 

material e desinfectar o que sexa de uso común (ordenador, teclado, rato, 

rotulador de pizarra...). 
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9. CANLE DE COMUNICACIÓN 

- A persoa titular da dirección, coordinadora do equipo covid,  encargarase  da 

comunicación co persoal do centro e coas familias do alumnado. 

A comunicación coas familias farase a través  do teléfono do centro, o correo 

electrónico ou o Abalar Móbil. 

 

PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE 

- Vía telefónica ( ao centro ou á coordinadora do equipo covid) 

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

 

ALUMNADO: 

- Vía telefónica ao centro: 88196020 

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

 

10. REXISTRO DE AUSENCIAS 

- Existirán modelos para rexistrar as ausencias do persoal docente e do 

alumnado. 

 

- Existe un rexistro de ausencias convencional que se emprega habitualmente 

(follas de rexistro e XADE), ao que engadiremos un rexistro  específico para as 

ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible co covid. 

 

- As ausencias por sintomatoloxía covid tamén serán rexistradas no 

convencional, permitindo ademais activar as medidas necesarias ante unha 

confirmación do caso. 

- As familias deben adquirir o compromiso firme de non enviar aos seus fillos/as 

ao colexio e a súa familia contactará co seu centro de saúde. Para iso deberán 

facer un test diario antes de acudir ao centro (Anexo I). 

 

- No caso de que se detecte sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado 

non acudirá ao colexio e a súa familia contactará co seu centro de saúde. Esta 

ausencia queda eximida de xustificación médica a efectos de apertura do 

protocolo de absentismo escolar, bastará cun xustificante dos pais. 

 

- As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible co covid, 

igual que as follas de rexistro convencional de ausencias, serán entregadas á 

Xefatura de Estudos cada fin de mes. 

 

- O rexistro de ausencias do profesorado lévao a cabo a Xefatura de Estudos.  

 

ANEXO I:  Enquisa de autoavaliación clínica do covid-19 

ANEXO II: Modelo de rexistro por sintomatoloxía  compatible para alumnado e 
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profesorado 

 

11. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS(Procedemento de comunicación) 

- Aviso á coordinadora covid. (Directora) 

 

- Comunicación da coordinadora covid coas autoridades sanitarias e 

educativas: 

 Chamada telefónica á familia do alumno/a afectado/a. 

 Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 

 Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

 Subida de datos á aplicación. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12. CROQUES XENÉRICO DAS AULAS 

Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado, 

colocaranse os pupitres todos orientados nun mesmo sentido, establecendo 

unha distancia física mínima de 1,2m con uso de máscara. Tomarase en 

consideración o centro da cadeira onde se sitúe ao alumnado para gardar a 

citada distancia respecto dos centros das restantes cadeiras que a rodeen. 

 

Todos os pupitres se colocarán en liñas mirando cara o encerado e a PDI, onde  

tamén estará o posto do/a profesor/a. 

 

CROQUE aulas de 1º/2º    CROQUE aulas de  3º/4º/5º/6º 
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13. AULAS QUE NON PERMITAN AS DISTANCIAS MÍNIMAS 

Se o tamaño da aula non permitise as distancias mínimas, adoptaranse as 

seguintes medidas: 

 Retirarase o mobiliario non indispensable. 

 Utilizaranse aulas alternativas de especialidade que teñan maior 

dimensión (informática, usos múltiples...) 

  

14. MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT, AL, DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO. 

 

- Sen deixar de aplicar as medidas do uso da aula ordinaria, no caso destas 

aulas  extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de zonas de uso 

máis compartido. 

 

- Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo 

de aulas, adoptamos as seguintes medidas: 

 

 Emprego de máscara como norma xeral. 

 Cando nas aulas de PT, AL e no Dpto. De Orientación non se poida  

utilizar máscara debido ao traballo específico que se realiza, 

instalaranse mamparas de protección que serán empregadas cando 

sexa necesario. 

 Recomendamos ao profesorado destas dúas especialidades o emprego 

de viseiras protectoras cando o seu labor sexa incompatible co uso da 

máscara. 

 Nestas aulas e espazos tamén é obrigatoria a hixiene de mans na 

entrada e saída das mesmas. 

 En cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas, realizarase 

unha ventilación de 15 minutos e unha limpeza e desinfección dos 

elementos empregados. 

 

- Facilítase un modelo de cuestionario  avaliación, a modo de plan de acción 

para un control rápido e eficaz da implantación destas medidas 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

CUESTIONARIO AVALIACIÓN DE MEDIDAS 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON 

 Medidas organizativas 

1 Estableceuse un procedemento de acceso á aula?   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

2 Dimensionáronse os espazos de traballos seguindo as 

indicacións sanitarias? 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

3 Asegúrase que tanto o alumnado coma o docente teñan fácil 

acceso aos produtos para a hixiene de mans e  dos 

materiais empregados? 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

4 Estableceuse un fluxo controlado na entrada e saída da 

aula, evitando cruzamentos nos corredores? 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

5 Hixienízanse os obxectos que son compartidos antes e 

despois de cada uso? 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 Formación e información do alumnado 

6 O alumnado é informado das recomendacións sanitarias que 

se deben seguir de xeito individual? 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

7 Formouse ao alumnado na prevención do contaxio e das 

medidas a adoptar? 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

8 Informouse ao alumnado como eliminar o material de uso de   
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hixiene persoal? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 Limpeza e desinfección das instalacións e materiais 

9 Dispuxéronse os produtos de limpeza necesarios para 

emprender e manter a actividade? 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 Sinalización  

10 Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que 

observar: 

Lavar as mans 

Non tocar a cara 

Toser en papel desbotable ou no cóbado 

 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 

15. TITORÍAS COAS FAMILIAS 

As titorías coas familias levaranse a cabo de dúas maneiras: 

 

- Non presencial :  

 Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a Consellería 

para o curso 2021/2022. 

 Mediante chamada telefónica. 

- Presencial: 

 Cando a videoconferencia non sexa posible e a reunión teña que ser 

presencial, adaptarase unha aula para este tipo de reunións, onde se 

garantirá a distancia de seguridade. 

 Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente 

desinfección de mans. 

 

- En ambas modalidades, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera 

das canles habituais: abalarmóbil, axenda, teléfono...) 

 

16. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 

- Reforzaranse as vías de comunicación dixital, polo que a web do centro pasará 

a ser o portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral. 
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- Como canle de información xeral ás familias empregarase o Abalar Móbil. Para 

as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase o correo electrónico ou 

a chamada telefónica. 

 

- A canle de información para as persoas alleas ao centro como provedores, 

visitantes, persoal do concello, etc. seguirá sendo o correo electrónico ou as 

chamadas de teléfono. 

 

17. USO DE MÁSCARA NO CENTRO 

- O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con 

independencia do mantemento da distancia interpersoal.  

 

- O alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de 

usar máscaras 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.  

- Se algún alumno/a presenta algunha sintomatoloxía que lle impida usar a 

máscara, será o seu pediatra ou facultativo quen debe acreditar esta 

circunstancia. 

 

- Recoméndase tamén o uso de máscara no alumnado de Ed. Infantil, sempre 

que sexa posible. 

 

18. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

- O mecanismo utilizado para dar a coñecer o plan  será a través da páxina web 

do centro e enviarase un link ás familias a través do Abalar Móbil. 

 

- Ademais, o equipo COVID encargarase de que a información sobre os 

protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción de 

saúde cheguen e sexan comprendidas por toda a comunidade educativa 

(proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 

medidas aos traballadores do centro, que á súa vez facilitarán a comunicación ao 

resto da comunidade educativa. Potenciarase a sinalización que fomente o 

cumprimento do Plan). 

 

ANEXO III: Cuestionario de prevención dos centros educativos. 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 

19. TAREFAS E ESPAZOS PARA O PERSOAL DE LIMPEZA 

 

Limpeza pola mañán: 

- Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado. 

- Limpeza e desinfección dos baños dúas veces ao longo da xornada lectiva. 

- Limpeza dos pasamáns despois da entrada da mañán e despois das baixadas 

e subidas do recreo. 

- Limpeza de zonas de administración de uso común. 

- Limpeza no ximnasio. 

- Limpeza Ed. Infantil despois das merendas. 

 

Limpeza pola tarde: 

- Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 

- Limpeza e desinfección dos despachos. 

 

 

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA  DO PERSOAL DE LIMPEZA 

A distribución horaria e a asignación do persoal de limpeza farase tendo en 

conta as tarefas específicas no punto anterior. 

Horario: 

Limpadora 1: De 09:00 a 12:30h e de 14:00 a 17:30h. 

Limpador 2: de 14:00 a 18:00h. 

 

21. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA AS TAREFAS DE LIMPEZA 

 

- O persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados 

para levar a cabo o seu traballo, como son as luvas e a máscara. 

Recoméndase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes 

ou pantalla. 

 

- Cada traballador debería ter o seu propio carro cos utensilios básicos. 

 

- As dependencias que estean sendo desinfectadas non poderán ser utilizadas 

ata que o persoal de limpeza remate a súa limpeza. 
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22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

- En cada baño haberá un modelo semanal de control de limpeza, nel anotarán 

as horas nas que se realizou o trabllo e a persoa que o levou a cabo. 

 

ANEXO IV – Modelo de checklist de limpeza de aseos. 

 

23. MODELO CHECKLIST PARA ANOTAR VENTILACIÓN DE AULAS 

- En todas as aulas do centro haberá un folio onde se apunten as ventilacións 

das aulas. A primeira ventilación do día farase antes da entrada  do alumnado e 

será realizada polo persoal de limpeza. 

 

- No resto do horario lectivo, este labor será responsabilidade do profesorado 

de cada curso, que antes de cada cambio de clase  deberá facer a ventilación e 

anotala no modelo checklist. 

 

ANEXO V – Modelo checklist de ventilación. 

 

24. ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESÍDUOS 

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

pedal, para desbotar todos os elementos de hixiene persoal (panos 

desbotables, luvas, máscaras...) 

 

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

de plástico e lixo xeral. 

 

- A xestión dos resíduos das papeleiras específicas será tratado dun xeito 

distinto, empregando unha bolsa de diferente cor, evitando a súa mestura co 

lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

25. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL COVID 

- A dirección do centro, en colaboración coa secretaria, fará o inventario do 

material do que dispón o centro. 

 

26. COMPRA DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 

- A persoa titular da dirección do centro, coordinadora do Equipo COVID, 

despois de recibir a dotación inicial por parte da Consellería, será a encargada 
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de facer un estudo do material de protección que se precisa e de efectuar a súa 

compra. 

 

- En colaboración coa secretaría do centro, tamén levará a contabilización dos 

custos deste material, que serán individualizables respecto das restantes 

subministracións do centro. Preténdese deste xeito coñecer con detalle os 

sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o COVID-19. 

 

27. DISTRIBUCIÓN, ENTREGA E REPOSICIÓN DO MATERIAL 

- O equipo COVID organizará a distribución do material e vixiará o consumo 

axeitado do mesmo.  

 

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

desinfección de mans e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e 

outros utensilios. 

 

- A conserxe será a encargada de facer as reposicións do xel e de comunicar á 

dirección a necesidade de adquisición do mesmo. 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 

28. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS 

Aparecen reflectidas no Plan de Contixencia. 

 

29. PERSOAS QUE REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS DAS 

INCIDENCIAS Á AUTORIDADE SANITARIA E EDUCATIVA 

 

- A persoa que realizará a comunicación das incidencias será Dna. Eladia 

Cabanas Fernández , directora e coordinadora do Equipo COVID. 

 

- No caso de que non se atope en activo, será substituída por Dna. Mª Isabel 

Ramallo Morales, xefa de estudos do centro. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

30. CANLE DE SOLICITUDE NA DECLARACIÓN DE PERSOAL SENSIBLE 

- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, 

deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo. (ANEXO III do 

Protocolo de Adaptación á situación covid). 
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- A dirección do centro emitirá un informe no que se indiquen as tarefas e 

condicionantes específicos do posto de traballo.(ANEXO IV do Protocolo de 

Adaptación á situación covid). 

- A dirección remitirá, cada día en que existan solicitudes, unha relación das 

peticións xunto cos informes emitidos á Inspección Médica Educativa da 

Xefatura Territorial da Consellería de Educación. 

 

- A Inspección Médica Educativa analizará as peticións achegadas e solicitará 

aos/ás traballadores/as a documentación acreditativa da súa situación. Coa 

análise da devandita documentación, o facultativo emitirá un informe. 

 

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

obriga de acudir presencialmente ao centro. 

 

 - Dependendo do informe emitido tomaranse as medidas oportunas. No caso 

de que o informe acredite unha incapacidade laboral procederase a solicitar o 

persoal substituto. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

31. ENTRADAS E SAÍDAS 

- O obxectivo principal é evitar as aglomeracións nas entradas e saídas, polo 

que debemos procurar o cumprimento estrito dos horarios establecidos, tanto 

polas familias como polo profesorado. 

 

Educación Infantil 

 

- Entrada: Entre as 8:50 e as 9:05 

- Saída: 13:45(apertura do portal) 

 

Educación Primaria 

 

- Entrada: Entre as 8:50 e as 9:05 

- Saída: 13:45 (apertura do portal) 

1º A/B e 2ºA: Empezan a baixarás 13:45h  

3ºA/B: Empezan a baixarás 13:50h  

4º A/B,5º A/B e 6ºA: Empezan a baixarás 13:50h 
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32. ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS 

Educación Infantil 

 

- O portal de acceso ao centro abrirase ás 8:50h. O alumnado de Ed. 

Infantil poderá entrar acompañado só por un familiar, que deberá usar 

mascarilla. 

 

-  Bordearán o edificio pola dereita e irán directamente á aula, respectando 

a distancia de seguridade. Na entrada da aula haberá material de 

desinfección. 

 

- Non se permite a entrada dos proxenitores no centro, salvo razóns 

xustificadas e previa cita. 

 

- Ao finalizar a xornada lectiva, o portal de acceso ao centro abrirase ás 

13:45 e poderá entrar un só acompañante por alumno/a levando a 

mascarilla posta. Dirixirase á aula correspondente polo lugar establecido  

para que o titor/a lle faga entrega do seu fillo/a e sairá ao exterior. 

 

-  Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións 

no patio ou que xogue no mesmo, igualmente non deben facelo na vía 

pública. 

Educación Primaria 

 

- O portal de acceso ao centro abrirase ás 8:50h. O alumnado de Ed. 

Primaria entrará só, gardando a distancia de seguridade, e entrará 

directamente á súa aula sen facer fila. Na entrada do edificio haberá 

material de desinfección para utilizalo antes da subida ás aulas. 

 

- O alumnado de 1º, 2º e 3º nivel entrará pola  porta esquerda da entrada 

principal e subirá polas escaleiras principais según indiquen as frechas 

vermellas de subida. Accederán á primeira planta pola porta dereita e, 

seguindo a sinalización,  irán directamente á aula. 

 

- O alumnado de 4º, 5º e 6º nivel entrará pola porta dereita da entrada 

principal e dirixirase ás escaleiras secundarias. Subirá pola dereita das 

mesmas según indiquen as frechas azuis de subida e irá directamente á 

aula. 

 

- As saídas, tanto na hora de recreo como ao remate da actividade lectiva, 

realizaranse polas mesmas escaleiras de subida pero pola marxe 

contraria, respectando a sinalización de baixada (frechas verdes nas 

escaleiras principais e frechas amarelas nas secundarias) . O 
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profesorado vixiará o momento en que o corredor permita manter unha 

ringleira coa distancia de seguridade e irá ordeando a saída do seu 

alumnado. Nos corredores respectarase a circulación pola dereita,  

haberá sinalización en ambos sentidos. 

 

- Na hora de recreo, para saír/entrar ao patio, o alumnado de 1º, 2º e 3º de 

Ed. Primaria utilizará a porta esquerda da entrada secundaria. O 

alumnado de 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria utilizará a porta  dereita da 

entrada secundaria. 

 

- Ao finalizar a xornada lectiva, o portal de acceso ao centro abrirase ás 

13:45 h. e o alumnado de Ed. Primaria comezará a saír segundo o 

seguinte horario: 

1º A/B e 2ºA: Empezan a baixarás 13:45h  

3ºA/B: Empezan a baixarás 13:50h  

4º A/B, 5º A/B e 6ºA: Empezan a baixarás 13:50h 

 

- Poderá entrar no recinto, con mascarilla, un acompañante por alumno/a. 

 

-  Procurando manter a distancia de seguridade, recollerá o seu fillo/a e  

   sairán ao exterior.  

- Non se permiten agrupacións no patio nin xogos nomesmo. Igualmente, 

non deben formar agrupacións na vía pública. 

 

ANEXO VI - Planos 

 

33. COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA 

- No centro haberá cartelería informativa nas entradas, nos corredores, 

escaleiras, baños e zonas de recreo, advertindo sobre o respecto da distancia 

de seguridade, a sintomatoloxía do covid e as medidas de hixiene social e 

individual. 

-  Reservaranse os espazos máis visibles para que primen sobre calquera outra 

cartelería. 

 

- Ademais da cartelería oficial enviada pola Consellería, colocaranse carteis de 

elaboración propia. 

 

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

sempre pola dereita do mesmo. 

 

- Nas aulas haberá información sobre hixiene individual. 

 

- Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e 
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un semáforo que indique se está baleiro ou ocupado. Só pode haber  unha 

persoa no punto de espera. 

 

- Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica 

correcta dese procedemento. 

 

34. PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 

Entradas: 

- Un mestre/a en cada porta de acceso. 

- Todo o profesorado que teña clase na primeira sesión situarase no corredor 

vixiando a circulación polo mesmo e a entrada na aula. 

- O profesorado de Ed. Infantil recibirá ao alumnado na porta da aula. 

- Haberá un cadro de gardas de entrada que formará parte da PXA. 

Recreo: 

- 3 mestres/as na primeira quenda  de Ed. Primaria  e 3 mestres/as na 

segunda. En cada quenda haberá zonas diferenciadas para os distintos 

niveis. Haberá un control para acceder aos baños. 

 

- 3 mestres/as en cada quenda de Ed. Infantil . O mestre/a responsable de 

cada grupo controlará o aforo do baño que corresponde ao seu grupo. 

 

- Haberá un cadro de gardas de vixilancia que formará parte da PXA. 

Saídas: 

- Coordinadas polo equipo covid. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

35. PROGRAMA DE MADRUGADORES 

- O programa de madrugadores, en principio, seguirá funcionando do mesmo 

xeito que no curso pasado.   

 

- Jardanay é a empresa que leva a cabo este servizo, en horario de 7:30 a 

9:00h, e o espazo que utilizará será o comedor.  

 

- Ás 8:55 h. o alumnado de Ed. Primaria poderá acceder á súa aula seguindo 

comezando polo alumnado de maior idade, e respectando a distancia de 

seguridade e a a sinalización correspondente. 

 

- O persoal do comedor poderá levar o alumnado de Ed. Infantil á súa aula 

tamén ás 8:55h. utilizando o corredor interior e seguindo a sinalización 

correspondente. 

 



23 
 

36. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva non se vai 

levar a cabo de momento debido á imposibilidade da ANPA de garantir o 

cumprimento das medidas esixidas no protocolo. 

 

37. XUNTANZAS DE ANPA  E DE CONSELLO ESCOLAR 

- Reunións de ANPA: 

 Reunións da directiva: Ao ser un número reducido de persoas, poderán 

facer a reunión de xeito presencial se a situación epidemiolóxica o 

permite, empregando un espazo do centro que garanta a distancia de 

seguridade e con ventilación suficiente, como a sala de usos múltiples. 

 Reunións xerais de ANPA: Preferentemente serán realizadas de xeito 

telemático. No caso da necesidade de facela de modo presencial , 

poderá realizarse no ximnasio, na sala de usos múltiples ou no pavillón 

exterior,  limitando o aforo á capacidade de cada espazo. Manterase a 

distancia de seguridade en todo momento. 

 

- Reunións de Consello Escolar: 

 

Según a situación epidemiolóxica no momento das mesmas poderán ser: 

 

 Telemáticas: A través da plataforma dixital que oferte a Consellería. 

 Presenciais, sempre que a evolución da covid o permita. As reunións 

celebraríanse na sala de usos múltiples, con capacidade suficiente para 

manter a distancia de seguridade e con boa ventilación. 

 

38. REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

 As titorías realizaranse preferentemente de maneira telemática. No caso  
de ser presenciais, terán lugar nun espazo habilitado para tal fin e o seu 
horario non coincidirá nunca con horarios de entradas e saídas nin con 
intercambios de clase ou recreos.  

 Salvo excepcións xustificadas, realizaranse en horario de 17 a 18h, 

sempre con cita previa. Poderanse solicitar a través das canles habituais 

de comunicación: abalarmóbil, correo electrónico, axenda do alumnado 

ou chamada telefónica. 

 Serán organizadas polo Equipo COVID. 

 No caso de realizar unha titoría de maneira presencial, adoptaranse as 

seguintes medidas: 

- Emprego de máscaras. 

- Hixiene de mans ao acceder á aula. 

- Gardar a distancia de seguridade. 
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 As reunións de principio de curso irán detalladas no plan de acollida, e 

faranse de xeito presencial (na sala de usos múltiples ou no ximnasio). 

Limitarase a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a 

distancia interpersoal, sendo obrigatorio o uso de máscara. 

 

39. REALIZACIÓN DE EVENTOS 

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

realizarán actividades e celebracións de centro que supoñan o agrupamento de 

gran cantidade de persoas. Deste xeito, e salvo un cambio radical da situación 

epidemiolóxica, non se celebrarán festivais de Nadal nin de Fin de curso, así 

como actos conxuntos como Samaín, Magosto... 

- Estas celebracións levaranse a cabo de maneira diferente tendo en conta as 

seguintes premisas: 

 Evitar mesturas de alumnado de diferentes grupos estables. 

 Utilizar, sempre que o tempo o permita, actividades ao aire libre. 

 Extremar a limpeza e desinfección antes e despois da celebración do 

evento. 

 Cando sexa preciso, utilizar medios telemáticos. 

- As saídas didácticas estudiaranse no momento de seren presentadas e 

valorarase a súa realización según as medidas de seguridade e a situación 

covid do momento. 

 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

40. QUENDAS E LUGARES OCUPADOS POLOS COMENSAIS 

- Neste centro realizarase o servizo nunha soa quenda, podendo 

ampliarse esta se fose preciso. 

 

- O uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para 

ter ao alumnado separado por 1,5 metros de distancia sentados en 

oblicuo e sempre que non estean encarados.  

 

-  O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de 

convivencia no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen 

respectar a distancia anterior separando os grupos por 1,5 metros un do 

outro. 

 

- Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e 

garantirase a estanqueidade. 
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-  A empresa Jardanay presentará un protocolo de funcionamento do 

comedor. 

 

41. PERSOAL COLABORADOR 

1 por 15 alumnos/as, sen contar persoal de limpeza 

 

42. PERSOAL DE COCIÑA E LIMPEZA DA MESMA 

O necesario para realizar o servizo según a normativa. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

43. PREVISIÓNS DO USO DOUTROS ESPAZOS DO CENTRO (Ximnasio, 

música, pavillón...) 

- O alumnado poderá abandoar a aula para recibir clases de Ed. 
Física,Ed. Musical e Relixión, polo que o ximnasio, o pavillón, a aula de 
música e a aula de Relixión deben ofrecer as mesmas garantías de 
seguridade que o resto das aulas convencionais. Estes espazos tamén 
contarán con dispensadores de xel, papeleiras de pedal, líquido 
desinfectante e panos desbotables. 

 

- O material que sexa compartido será desinfectado ao inicio da actividade 

e unha vez rematada a clase. Implicarase ao alumnado na 

concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso 

privativo. 

 

- Onde a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por 

simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuir os 

contactos co material. 

 

- Ao ser espazos compartidos por varios grupos, entre cada sesión 

realizarase unha ventilación de 5/10 minutos. Pódese aproveitar o tempo 

no que o profesorado especialista acompaña ao alumnado á súa aula e 

vai buscar ao seguinte grupo. 

 

- Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos, 

evitarase que os alumnos/as estean encarados a unha distancia inferior 

de 1,2 m e minimizarase o contacto con materiais.  

 

- Na materia de Ed. Musical, utilizarase a frauta en espazos onde se poida 
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manter a distancia interpersoal de 3 metros. 

 

44. PREVISIÓN PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN  FÍSICA 

- Para a clase de Ed. Física realizaranse as modificacións precisas na 

programación da materia, tendo en conta que os exercicios serán individuais e 

na medida do posible minimizando o uso de materiais que teñan que ser 

usados por varios alumnos/as. 

 

- O uso da máscara será obrigatorio agás que se realice a actividade no 

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

resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Coidarase especialmente do uso 

da mascara nos ximnasio. 

 

- Cando se traballe en pequenos grupos, respectaranse os equipos formados 

na aula, máximo 4 alumnos/as. 

 

- No caso de uso de material procurarase a súa limpeza e desinfección antes e 

despois de utilizalo.  

 

- Os vestiarios utilizaranse unicamente ao finalizar a sesión, organizando 

quendas en caso de ser necesario. 

 

45. PROCESO DE CAMBIO DE AULA 

- Preferiblemente, agás na materia de Ed. Física e Ed. Musical, cando non se 

vaian utilizar os instrumentos de PAD, o profesorado especialista impartirá a 

clase na aula, evitando así os desprazamentos polo centro. 

 

- Será necesario cambiar de aula para: 

 Ir ao ximnasio. 

 Ir á aula de Ed. Musical. 

 Ir á aula de Relixión. 

 Asistir a sesións de PT/AL ou desdobres. 

 

- Cando o alumnado dun grupo estable de convivencia teña que desprazarse, 

según horario, a algún destes espazos, rematarán a sesión anterior 5 minutos 

antes para organizar a saída e, baixo as ordes do docente que nese momento 

se atope na aula, colocarán a súa máscara e collerán o material que precisen. 

 

- Cando chegue o/a especialista, sairán de 1 en 1, deixando a distancia de 

seguridade de 1,2m e pasarán á nova aula xunto co profesor/a seguindo o 
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camiño marcado nos corredores( sempre pola dereita). Entrarán na nova aula 

procedendo á hixiene de mans  e do material a utilizar. A nova aula deberá 

estar previamente baleira e ventilada. 

 

- Para regresar á súa aula deben seguir o mesmo protocolo. 

 

- Evitaranse na medida do posible os cruces con outros grupos nos corredores 

e as aglomeracións. 

 

46. NORMAS DO USO DA BIBLIOTECA 

- A biblioteca poderá ser usada ata un 50% do seu aforo. Este aforo poderá ser 

modificado sempre baixo a supervisión da persoa responsable da biblioteca ou 

da dirección do centro, e sempre que  se cumpran as condicións de seguridade 

axeitadas. 

 

- Para acceder á biblioteca haberá que esperar na porta a que a persoa 

responsable veña recibir ao usuario/a, indicaralle os lugares onde pode coller 

libros de préstamo ou onde debe facer a devolución do préstamo. Unha vez 

informados, os usuarios hixienizarán as mans e pasarán aos lugares indicados. 

 

- O préstamo de libros realizarase de xeito habitual, aínda que os libros devoltos 

deberán permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas 

antes de ser devoltos aos andeis.  

 

- Haberá un calendario de utilización da biblioteca onde cada grupo terá 

reservada 1 hora semanal  para efectuar o préstamo/devolución de libros. Nesta 

sesión sempre haberá unha persoa responsable da biblioteca que colaborará 

nesta labor.  

 

- O protocolo a seguir na sesión correspondente a cada aula de Ed. Primaria, 

será: os/as usuarios/as voluntariamente baixarían á biblioteca en grupos 

establecidos polo docente (mentres o resto queda na aula co/a titor/a) 

respectando a distancia de seguridade de 1,2 m, co uso obrigatorio de 

máscara e cumprindo o protocolo de acceso para acceder á biblioteca.  O tempo 

máximo que pode estar cada grupo na biblioteca será de 15 minutos para que 

todo o alumnado da aula poida efectuar o préstamo. Para seguir este protocolo 

formarase aos usuarios durante o mes de setembro para que pouco a pouco 

poidan facelo de maneira autónoma. 

 

- Na hora do recreo non funcionará o servizo de préstamo, pero poderase ir para 

ler ou realizar algún traballo, sempre baixo a supervisión da persoa responsable 

da biblioteca, e co seguinte reparto por cursos. 
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- Estarán sinalizados os postos de traballo que poden ser utilizados de xeito que 

se manteña a distancia de seguridadee se optimicen os postos dispoñibles. 

 

- Non está permitido o uso de xogos de mesa e materiais semellantes de uso 

compartido. 

 

- Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan 

ocupados e deberán hixienizar tamén as mans.  

Sesións LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

11:25-

11:55 

4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA 

11:55-

12:25 

1ºA 1ºB 2º 3ºA 3ºB 

 

47. USO DE ASEOS 

- En Ed. Primaria o uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade de 

dous alumnos/as. O alumno/a terá que solicitar ao seu mestre/a a saída ao 

aseo. Terá que poñer a mascarilla e hixienizar as mans antes de saír da aula.  

 

- Antes de saír do aseo lavará ben as mans con auga e xabrón e  secaráas cun 

pano desbotable, que depositará posteriormente na papeleira do baño. Cando 

volva á clase hixienizará de novo as mans na entrada da mesma. 

 

- Na hora do recreo utilizaranse os aseos da planta baixa. O seu uso estará 

limitado a unha simultaneidade de 4 alumnos/as. Deberanse seguir as mesmas 

normas de hixienización. 

 

- Para controlar a limitación de aforo nos baños haberá un sistema de 

sinalización que indicará se están ocupados ou non. Tamén se colocarán 

bandas horizontais para marcar o punto de espera, onde só pode haber  unha 

persoa. 

 

- En todos os baños haberá cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

48. DETERMINACIÓN DE HORARIOS, ESPAZOS E O SEU USO 

- Para Ed. Primaria estableceranse dúas quendas de recreo de media hora 

cada unha: 

 Quenda A: 11.25 a 11.55h 
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 Quenda B: 11.55 a 12.25h. 

 

- O alumnado de 1º, 2º e 3º nivel terán merenda e hora de ler na quenda A e 

recreo na quenda B.  

 

- O alumnado de 4º, 5º e 6º nivel terán recreo na quenda A e merenda e hora 

de ler na quenda B.  

 

- A merenda tomarase nas aulas mantendo as normas de hixiene necesarias e 

o alumnado sentado no seu pupitre con todo o material recollido. 

 

- No tempo de recreo haberá dous espazos habilitados dependendo das 

condicións meterolóxicas. Cando se poida saír ao patio, dividiranse o pavillón e 

a pista de baloncesto en tres áreas onde permanecerán os diferentes grupos de 

convivencia estables ou clases, seguindo unha rotación por días para que todos 

os grupos poidan estar en todas as áreas ao longo da semana.  

- Neste tempo de recreo poderanse programar xogos, en espazos diferentes, 

que permiten o seu desenvolvemento de maneira individual ou en pequenos 

grupos( manteríanse os grupos de traballo de clase). 

 

- Os días de chuvia, o alumnado permanecerá na súa aula. Aumentarase a 

ventilación da aula, e as xanelas permanecerán abertas na posición batente 

durante todo o recreo. 

 

- A saída e entrada dos recreos farase de maneira ordenada,  respectando a 

distancia de seguridade en todo o momento e seguindo  o camiño marcado 

para cada grupo estable de convivencia, evitando así os cruces e as 

aglomeracións. 

 

49. PROFESORADO DE VIXILANCIA NOS RECREOS 

- Para realizar as vixilancias nos recreos respectarase a normativa vixente. 

Haberá un cadro de gardas mensual cuxo modelo figurará na PXA. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

50. METODOLOXÍA NA AULA E TRABALLO EN RECANTOS, USO DOS 

BAÑOS  NA AULA 

- Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a 

lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa 

pandemia, presentado de maneira lúdica. 

 

- Reducirase o traballo simultáneo de gran grupo. 



30 
 

 

- Para o xogo en recantos delimitarase e organizarase o seu uso de xeito 

individual, podendo traballar co material dos recantos en días diferentes da 

semana e procedendo á súa desinfección despois de ser usado. Deben 

eliminarse xoguetes ou obxectos que non sexan necesarios. 

 

- Os obradoiros serán adaptados a grupos moi reducidos e procurando a 

desinfección despois de cada uso. 

 

- En Ed. Infantil o uso dos aseos será xestionado polos titores/as, respectando 

as medidas de hixiene recomendadas. Como medida para que usen os 

mesmos aseos cada grupo, asignaranse dous lavabos e dous urinarios a cada 

aula. No caso de que o persoal coidador teña que acompañar ao alumno/a, 

deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 

- No caso de alumnado de NEAE que precise coidados especiais, o persoal 

coidador levarao ao cuarto de aseo habilitado para tal fin. 

 

51. PREVISIÓNS XERAIS SOBRE OS RECREOS E O TEMPO DE 

MERENDA 

- A merenda realizarase de xeito individual na aula o máis separados posible.  

 

- En Ed. Infantil estableceranse dúas quendas de recreo de media hora cada 

unha: 

 Quenda A: 11.25 a 11.55h 

 

 Quenda B: 11.55 a 12.25h. 

 

- O alumnado de 4ºA, 5ºA e 6ºA fará o recreo na quenda A. 

 

- O alumnado de 4ºB, 5ºB e 6ºB fará o recreo na quenda B. 

 

- No patio de Ed. Infantil haberá 3 zonas diferenciadas para os distintos grupos. 

 

- No caso de que o tempo non permita nin utilizar a zona cuberta, o alumnado 

permanecerá na aula, intensificando a súa ventilación. 

 

- Nestes grupos de idade non se esixirá o uso obrigado de máscara nos recreos 

e nos cambios de clase. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS  PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

52. EMPREGO DO EQUIPAMENTO 

Aula de Informática: 

 

- Este curso non vai funcionar a aula de informática como tal, xa que vai estar 

ocupada por un grupo de 6º nivel por ter un elevado número de alumnado que 

non permitiría gardar distancias de seguridade na aula ordinaria. 

- No caso de que poidera funcionar, o seu emprego rexiríase polas seguintes 

normas: 

- Existirá un horario de emprego semanal para cada nivel educativo.  

 

 

- Os equipos serán desinfectados antes e despois de ser utilizados por un 

grupo de convivencia estable. 

 

- Corresponde ao mestre/a  lembrar aos usuarios que fagan ese labor con 

loción hidroalcohólica e panos desbotables. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO CON NEAE 

53. MEDIDAS CONCRETAS SEGÚN TIPOLOXÍA DO ALUMNADO 

- A intervención con este alumnado farase de forma individual ou como máximo 

dous alumnos/as NEAE por sesión. 

 

- Os coidados hixiénicos sanitarios estableceranse como unha nova rutina. 

 

- O Departamento de Orientación colaborará co equipo COVID na identificación 

das especiais medidas que haxa que poñer en funcionamento para a atención 

deste alumnado. 

 

54. TAREFAS E MEDIDAS DO PERSOAL DOCENTE  E COIDADOR 

ATE: atenderá o alumnado que teña asignado, extremando as medidas de 

hixiene. 

 Empregará sempre o aseo destinado a este fin para cambiar os alumnos/as, 

sendo obrigatorio o uso de luvas e máscara. 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

55. REUNIÓNS DE PROFESORADO 

- As reunións dos diferentes Equipos e ciclo  realizaranse nas aulas asignadas, 

coas medidas de seguridade reflectidas neste plan. 

    EI: Aula B5 

    1ºciclo EP: Aula A4 

    2ºciclo EP: Aula A7 

    3ºciclo EP: Aula Informática 

    BIBLIOTECA: Biblioteca 

    CONVIVENCIA: D.O. 

    EACE: Aula de Música 

    EDL: Aula A12 

    TICs: Aula A3 

 

- As reunións da CCP e outras comisións realizaranse na sala de usos 

múltiples. 

 

- Para as reunións de todo o profesorado utilizarase tamén a sala de usos 

múltiples, que permite manter a distancia de seguridade. 

 

- No caso de que a comunicación tivera que ser a distancia, celebraríanse as 

reunións por videoconferencia. 

 

Sala do profesorado: 

- A sala de profesorado permite a estancia simultánea de 10 persoas.  

- Na sala haberá dispensador de xel  e panos desbotables, así como unha 

papeleira de pedal.  

- Realizarase a ventilación frecuente desta estancia. 

- Será responsabilidade do profesorado que utilice os ordenadores a limpeza e 

desinfección dos mesmos. 

- Para empregar a máquina do café , os usuarios deberán realizar unha limpeza 

previa de mans e, ao finalizar , deberán tirar os vasos desbotables na papeleira 

de pedal. 

 

 

56. REUNIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 

Reunións de claustro: 

- Realizaranse na sala de usos múltiples. No caso de que a situación o impida, 

empregarase a comunicación telemática usando a plataforma ofertada pola 

Consellería. 
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Reunións de Consello Escolar:  

- Realizaranse tamén na sala de usos múltiples. De ser necesario, utilizaranse 

igualmente medios telemáticos. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

57. ACTIVIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS COA EDUCACIÓN EN 

SAÚDE E PREVENCIÓN ANTE O COVID 19 

- Ao longo de todo o curso e de xeito transversal, terá un carácter prioritario a 

prevención e hixiene fronte ao covid 19. 

 

- Con respecto a este punto, cumprirase coas premisas descritas no protocolo 

das Consellerías de Educación e Sanidade. 

 

58. DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN RELACIONADA COA PREVENCIÓN DO 

COVID 

- Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de 

comunicación do centro para a difusión de toda a información de relevancia con 

respecto a este tema, en especial as enviadas polas Consellerías de Educación 

e Sanidade. 

 

- Do mesmo xeito, facilitarase o acceso á documentación e charlas formativas 

de interese. 

 

59. PROFESORADO COORDINADOR DA IMPLANTACIÓN DAS AULAS 

VIRTUAIS, A COMUNICACIÓN COS ASESORES ABALAR OU 

EDIXGAL E COA UAC 

- O docente encargado de levar a cabo a coordinación da implantación das 

aulas virtuais, comunicación cos asesores Abalar ou Edixgal e coa UAC, será a 

coordinadora TICs, Mª Isabel Ramallo Morales. 

 

- Ademais, a coordinadora colaborará co resto do profesorado que teña maior 

dificultade na implantación das aulas virtuais e divulgará as accións de 

formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos 

contidos existentes. 

 

60. INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO 

- O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida e farao público coa maior 

brevidade posible para que a comunidade educativa poida organizar o mes de 

setembro. 
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- No citado plan figurará a adaptación dos horarios de entrada e saída, así 

como a organización do primeiro día, onde se realizará unha entrada  

escalonada do alumnado para levar a cabo unha mellor organización e facilitar 

a adquisición dos hábitos recollidos neste plan.  

 

- Nas reunións coas familias do alumnado de Ed. Infantil, celebradas nos 

primeiros días de setembro, facilitarase a información relativa ao período de 

adaptación. 

 

61. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

ANEXOS 
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ANEXO II: REXISTRO INCIDENCIAS COVID-19.  

C.E.I.P. VILA DE RUTIS. CURSO 2021/2022 
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ANEXO IV: MODELO CHECKLIST LIMPEZA DE ASEOS 
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ANEXO V: MODELO CHECKLIST VENTILACIÓN 
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ANEXO VI: PLANO PLANTA BAIXA 
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ANEXO VI: PLANO PRIMEIRA PLANTA  

 

 

 

 

 

 


