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1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA  

1.1.- Denominación do centro, enderezos e teléfonos 

Denominación CEIP Manuel Villar Paramá 

Enderezo Outeiro de Vea, 6 

CP 36683 

Localidade San Xurxo de Vea 

Concello A Estrada 

Provincia Pontevedra 

Teléfono 886 151 055 

Correo electrónico ceip.villar.parama@edu.xunta.es 

Páxina web http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvillarparama 

 

1.2.- Membros do equipo COVID 

NOMES TAREFAS TELÉFONO 

Castiñeiras Suárez, 

Concepción 

 Coordinación equipo covid. 

 Interlocución coa administración. 

 Comunicación co persoal do centro e coas 

familias e alumnado.  

 Xestión da adquisición do material de protección 

necesario. 

886 151 055 

López Fernández, 

Susana 

 Control das ausencias do profesorado e do 

alumnado motivadas por sintomatoloxía 

compatible. 
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 Difusión de información na comunidade 

educativa a través da páxina web. 

Vázquez López, 

José Luis 

 Traslado ao equipo covid das propostas do 

equipo docente. 

 

SUPLENTES EQUIPO COVID 

Suplente 1 Bernárdez Mallo, Victoria 

Suplente 2 Luque Arbones, Rosina 

Suplente 3 Rodríguez Fernández, Marta 

 

1.3.- Centro de saúde de referencia  

CENTRO DE SAÚDE PERSOA DE CONTACTO TELÉFONO 

Centro de Saúde da Estrada Dra. Flora Miranda Pena 986 57 20 63 

Dra. Eva García García 

 

1.4.- Espazo de illamento COVID  

Habilitarase, desde o inicio do curso, un espazo de uso individual no centro para illar a aquelas 

persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado.  

ESPAZO DE ILLAMENTO COVID ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Sala anexa no espazo destinado aos 

despachos do equipo directivo. 

Ventilación 

Solución de xel hidroalcohólico 

Papeleira de pedal 

Panos desbotables 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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1.5.- Número de alumnos por nivel e etapa educativa  

ETAPA NIVEL Nº DE ALUMNOS 

Educación infantil 4º 10 

5º 10 

6º 7 

 Total infantil 27 

Educación primaria 1º 7 

2º 12 

3º 13 

4º 13 

5º 8 

6º 11 

 Total primaria 64 

TOTAL INFANTIL E PRIMARIA 91 
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1.6.- Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos) 

Profesorado Número 

Infantil 2 

Primaria 6 

Especialistas 7 

Orientación 1 

Persoal non 

docente 

1 

Total 16 

 

1.7.- Determinación dos grupos estables de convivencia, con asignación da aula, do 

alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias 

ao grupo 

CURSO 4º/5º infantil 

ALUMNADO 13 alumnos/as 

TITORA Victoria Bernárdez Mallo 

ESPECIALISTAS  Inglés, Música, Psicomotricidade, Relixión, AL 

 

 

CURSO 5º/6º infantil 
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ALUMNADO 14 alumnos/as 

TITORA Mª Consolación Valcárcel Valladares 

ESPECIALISTAS  Inglés, Música, Psicomotricidade, Relixión, AL 

 

CURSO 1º primaria 

ALUMNADO 7 alumnos/as 

TITORA Susana López Fernández 

ESPECIALISTAS  Inglés, Música, Ed. Física, Relixión, AL 

 

CURSO 2º primaria 

ALUMNADO 12 alumnos/as 

TITORA Rosina Luque Arbones 

ESPECIALISTAS  Inglés, Música, Ed. Física, Relixión, PT, AL 

 

CURSO 3º primaria 

ALUMNADO 13 alumnos/as 

TITORA Concepción Castiñeiras Suárez 

ESPECIALISTAS  Inglés, Música, Ed. Física, Relixión, PT, AL 
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CURSO 4º primaria 

ALUMNADO 13 alumnos/as 

TITORA Laura Vázquez García 

ESPECIALISTAS  Inglés, Música, Ed. Física, Relixión, PT, AL 

 

CURSO 5º primaria 

ALUMNADO 8 alumnos/as 

TITORA Mª Xesús Lestón París 

ESPECIALISTAS  Inglés, Música, Ed. Física, PT, AL 

 

CURSO 6º primaria 

ALUMNADO 11 alumnos/as 

TITOR Francisco Javier Álvarez Mata 

ESPECIALISTAS  Inglés, Música, Ed. Física, Relixión, PT, AL 

 

1.8.- Medidas específicas para os grupos estables de convivencia 

 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.  

 Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo 

menos 40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo menos 20 segundos, 

no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O 

lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir 

ao aseo. Tamén se lavarán as mans cada vez que se use material compartido.  

 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, o profesorado verificará a realización unha 

vez sentados na aula mediante a realización de preguntas.  

 Habilitar dispensadores de solución hidroalcohólica 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 (xogos de 

mimetismo, acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no 

comedor, cada vez que van o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será 

necesario garantir a existencia de xabón e papel para secar as mans.   

 Instalación de portapanos desbotables e dispensadores de xabón nos aseos ou de xel 

hidroalcohólico nos espazos comúns.   

 Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene 

respiratoria:  

o Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha 

papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre afastándose do resto 

das persoas.   

o Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar 

contaminados, así como antes e despois de comer, usar os aseos ou tocar material 

compartido.   

 

 Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e 

desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7
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curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección xeral do 

centro e do mobiliario.  

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado para 

o material de cada alumno de xeito que non permita ser manipulado por outros 

compañeiros.  

 

1.9.- Canle de comunicación para darlle a coñecer ao equipo COVID os casos de 

sintomatoloxía compatible e as ausencias do persoal non docente, do profesorado e do 

alumnado.  

1.9.1.- Persoal docente e non docente 

 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha autoenquisa 

diaria de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son 

compatibles cunha infección por SARSCoV-2, mediante a realización da enquisa clínico-

epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

 A enquisa non ten que comunicarse ao centro educativo; só se lle comunicará ao centro a 

ausencia. 

 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (polo menos una das relacionadas no anexo 

I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e, 

inmediatamente, daranlle coñecemento ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase 

en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou, de 

ser o caso, cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, 

se así o consideran, manténdose en illamento ata coñecer o resultado da proba.  

1.9.2.- Alumnado 

 Para a detección precoz no alumnado, os seus pais/nais/titores/as legais realizarán unha un 

autoavaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7


 

C.E.I.P. MANUEL VILLAR PARAMÁ 
 

Outeiro Nº 6,  San Xurxo de Vea - 36683 A Estrada – Pontevedra 
Tlfno  886151055 http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar 

E-mail ceip.villar.parama@edu.xunta.es 

                   

 

10 

cunha infección por SARS-CoV-2, cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero 

si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no 

Anexo I, que debe realizarse cada mañá antes da chegada ao centro.   

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

ao centro e a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 

alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico; 

abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta 

causa terán a consideración de xustificadas. 

 O centro educativo informará, explícitamente e con confirmación de recepción da 

información, aos pais/nais/titores legais de que o alumnado con calquera sintomatoloxía 

aguda non pode acceder ao centro educativo. 

 O centro educativo recollerá una declaración responsable dos proxenitores ao inicio do 

curso escolar para a identificación de síntomas no alumnado. A medición da temperatura e 

a avaliación doutros síntomas compatibles será realizada no seo da familia de forma diaria 

antes de acudir pola mañá ao centro escolar. 

 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun alumno/a 

durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa 

de referencia, que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia 

solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo, que valorará a consulta 

presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica.  

 

1.9.3.- Persoal do centro e alumnado 

 

 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado 

ou o persoal do centro que convivan con ela non poderán acudir ao centro ata que se 

coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia 

comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.  

 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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1.9.4.- Canles de comunicación co equipo covid 

Teléfono 886 151 055 

Correo electrónico ceip.villar.parama@edu.xunta.es 

 

1.10.- Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 

 As ausencias derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre 

xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación.   

 O equipo covid comunicaralle as faltas do alumnado ao profesorado titor para que este as 

rexistre na aplicación XADE. 

 A xefatura de estudos rexistrará no XADE as ausencias do profesorado. 

 Ademais do rexistro no XADE, as ausencias por sintomatoloxía compatible coa covid-19 

quedarán rexistradas tamén nas follas de rexistro específico que o profesorado titor 

entregará á xefatura de estudos ao final de cada mes. 

1.11.- Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas 

 

 Desde a Consellería de Educación habilitarase a canle informática EduCovid, específica 

para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos posibles casos confirmados.  

 O procedemento de comunicación das incidencias será o seguinte: 

o Comunicación da incidencia á coordinadora do equipo covid. 

o Chamada telefónica da coordinadora covid ao centro de saúde de referencia e mais 

á Consellería de Educación. 

o Rexistro da ausencia no Xade e na folla de rexistro específico. 

 A coordinadora do equipo covid informará ao Consello Escolar nas reunións ordinarias das 

medidas adoptadas e, de ser o caso, da evolución dos diferentes escenarios. 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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2.- MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

2.1.- Distancias 

 De forma xeral, manterase una distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas 

interaccións entre as persoas no centro educativo. 

 A organización do alumnado establecerase en grupos de convivencia estable, en cuxo 

ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a 

estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen 

dentro do centro. 

 A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, tomando o 

centro das cadeiras como criterio de medición. 

 Na etapa de infantil, traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 

alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións 

dos grupos estables. Cada grupo traballará cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto 

dos restantes grupos. 

2.2.- Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croques 

xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do 

profesorado 

Ver planos. 

 

2.3.- Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas, identificación de 

espazos ou salas para asignar a grupos 

O tamaño das aulas permite as distancias mínimas. 

 

2.4.- Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de 

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

 As sesións de PT realizaranse sempre dentro da aula do grupo de convivencia. 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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 Para as sesións de AL, tanto o profesorado como o alumnado empregarán viseiras 

protectoras e mampara. Ao finalizar cada sesión de AL, ventilarase a aula durante quince 

minutos e desinfectaranse todos os materiais empregados.  

 O modelo de cuestionario de avaliación das medidas figura como anexo a este plan. 

 

2.5.- Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias   

 As titorías levaranse a cabo a través dalgunha destas catro modalidades: 

o Telefónica: a través do teléfono do centro. 

o Correo electrónico: dirixido ao enderezo do profesorado titor. 

o Telemática: a través de Webex. 

o Presencial (só nos casos en que as outras modalidades non sexan posibles): a 

reunión terá lugar na aula da titoría correspondente, previa cita (vía telefónica, 

por correo electrónico, con AbalarMóbil ou a través da axenda do alumnado), 

respectando a distancia social, portando máscara e desinfectando as mans antes 

da entrada na aula. Cando sexa preciso revisar algún escrito nestas reunións, 

realizaranse copias con antelación para evitar a manipulación conxunta. 

 

2.6.- Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, 

persoal do concello....) 

 

 Os centros educativos deberán informar a todos os membros da comunidade educativa 

sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que 

se deben empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas. 

 Esta información realizarase a través das seguintes canles, por esta orde: 

Familias 

o Páxina web do centro. 

o Servizo de mensaxería de AbalarMóbil. 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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o Correo electrónico. 

o Vía telefónica. 

Persoas alleas ao centro 

o Correo electrónico. 

o Vía telefónica. 

2.7.- Uso da máscara no centro 

 O alumnado a partir de 6 anos, o profesorado e o restante persoal teñen a obriga de usar 

máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro, con independencia 

do mantemento da distancia interpersoal.  

 Sempre que sexa posible, o alumnado de infantil usará máscara, mentres que para o 

profesorado e persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso 

obrigatorio. 

 Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala en caso necesario. 

 A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do 

alumno/a ou da persoa obrigada. 

 Informarase a todos os membros da comunidade educativa sobre o uso correcto das 

máscaras, o xeito de poñela e quitala, a súa duración ou necesidade de lavado e os sistemas 

de conservación e gardado. 

 Haberá cartelería no centro que lembre o uso correcto das máscaras. 

 Terán a consideración de condutas leves contrarias á convivencia o incumprimento polo 

alumnado do uso da máscara e o incumprimento das instrucción do protocolo polo 

profesorado. 

2.8.- Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 As vías de distribución do Plan serán as seguintes: 

o Páxina web do centro, no apartado Documentos e tamén a través dun enlace na 

barra lateral. 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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o AbalarMóbil: envío de mensaxe do profesorado titor coa ligazón ao apartado 

correspondente da páxina web. 

2.9.- Equipos de traballo 

 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, o novo 

usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso. As ventás, portas, 

persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e 

restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas 

medidas de seguridade e hixiene que procedan.  

 Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os materiais dos 

empregados. Cando se entregue documentación que deba ser escrita, facilitarase o material 

de escritura, realizando previamente a correcta hixiene de mans con xel hidroalcohólico. 

 

3.- MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  

  

 O uso da máscara por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas que accedan ao 

centro é a medida básica de protección individual e colectiva. 

 

 Nas entradas do centro disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao persoal do 

centro coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar unha 

adecuada hixiene das mans.  

 

 En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, haberá un dispensador de xel 

hidroalcohólico.  

 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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 Deben establecerse distancias mínimas de seguridade, de polo menos 1.5 metros, tanto nos 

accesos como nos espazos de atención ao público, para evitar a acumulación de persoas 

nas zonas de acceso, espera e atención ao público.  

 

 Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecerase unha distancia 

mínima de 1.5 metros entre o usuario e o persoal. 

 

 Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos 

informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. Cando 

exista na portaría ou na administración do centro un espazo no que se distribúan 

formularios ou se entregue documentación que deba ser escrita facilitarase o material de 

escritura que deberá ser desinfectado polo usuario. Para estes efectos existirá ao carón un 

dispensador de xel hidro alcohólico. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático 

a disposición do público xeral, cada usuario deberá desinfectalo antes do seu uso.  

 O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza. 

 

4.- MEDIDAS DE LIMPEZA  

 

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

frecuente 

 Empresa encargada da limpeza do centro: Castedo SL. 

 Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en 

función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos dúas veces 

ao día.   

 Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, colgadoiros 

e outros elementos de similares características, así como de billas, elementos das cisternas 

e outros dos aseos.   

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7


 

C.E.I.P. MANUEL VILLAR PARAMÁ 
 

Outeiro Nº 6,  San Xurxo de Vea - 36683 A Estrada – Pontevedra 
Tlfno  886151055 http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar 

E-mail ceip.villar.parama@edu.xunta.es 

                   

 

17 

 Durante a xornada lectiva o centro contará cunha persoa do servizo de limpeza durante tres 

horas cada mañá: de 10:00 a 13:00 h. Esta persoa realizará unha limpeza de superficies de 

uso frecuente e, no caso dos aseos, de polo menos 2 veces ao día. En todo caso nos aseos 

existirán xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios 

voluntariamente.  

 

4.2.- Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de 

tarefas  

O centro contará cunha persoa do servizo de limpeza durante tres horas cada mañá (de 10:00 a 

13:00 h) e outra en horario de tarde. 

 

4.3.- Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera 

dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 

Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.   

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.   

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de 

xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto 

accidental.   

 

4.4.- Cadro de control de limpeza dos aseos 

Ver anexo. 

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

Ver anexo. 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar


 

C.E.I.P. MANUEL VILLAR PARAMÁ 
 

Outeiro Nº 6,  San Xurxo de Vea - 36683 A Estrada – Pontevedra 
Tlfno  886151055 http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar 

E-mail ceip.villar.parama@edu.xunta.es 

                   

 

18 

 Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e por espazo de, polo 

menos, 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos, ao finalizar e, sempre que sexa 

posible, entre clases, sempre que sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes 

necesarias. 

 Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 

abertas o maior tempo posible.   

 Débese aumentar a subministración de aire fresco. 

 Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de 

xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) desinfectaranse 

as superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de cada 

sesión.   

 As ventilacións realizadas en cada xornada serán anotadas polo profesorado 

correspondente na folla de checklist (ver anexo) que estará colgada en cada aula.  

 

4.6.- Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado empreguen para o 

secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados en 

papeleiras con bolsa e protexidas con tampa e, se é posible, accionados por pedal.  

 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na 

fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas 

as recollidas separadas).  

 

 No caso de que un alumno/a ou unha persoa 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 deberá ser extraída e colocada nunha 

segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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debida limpeza e ventilación do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo 

de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada 

lectiva teña abandonado o centro educativo.  

  

5.- MATERIAL DE PROTECCIÓN  

 

5.1.- Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

 A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e 

máscaras de protección. Corresponde ao equipo covid, en colaboración coa secretaría do 

centro, o inventario das mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa 

entrega e o seu consumo para a actividade propia do centro.  

 O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e contabilización 

dos custos deste material sexan individualizables respecto das restantes subministracións 

do centro, co obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de 

prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo.   

 

5.2.- Determinación do sistema de compras do material de protección 

 Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o 

aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, 

en especial xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de 

limpeza e desinfección, mamparas no comedor, papeleiras de pedal, impresión de cartelería 

e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección.  

 

5.3.- Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
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 Corresponde ao equipo covid, en colaboración coa secretaría do centro, distribuír ou 

organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e 

certificar os consumos e gastos producidos.  

 O persoal de limpeza será o encargado da reposición do xel e o difusor e de avisar á 

directora cando sexa necesario adquirir máis. 

 

6.- XESTIÓN DOS ABROCHOS  

 

6.1.- Medidas 

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao 

centro as persoas en espera de resultados de PCR por sospeita clínica. 

 

 No suposto dunha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, levarase a un espazo separado 

de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas 

como á persoa que quede ao seu coidado) e contactarase coa familia, no caso de afectar a 

alumnado. A persoa ou o titor/a deberán chamar ao centro de saúde de Atención Primaria 

de referencia para solicitar consulta ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse 

as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria, 

chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de 

traballo protexido por máscara, logo de seguir as instrucións do centro de saúde, ata que a 

súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, 

o equipo covid comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia.  
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 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo, 

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 

COVID incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado e 

os contactos estreitos. 

 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta 

telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba 

diagnóstica. 

 Tras a aparición dun caso confirmado da covid 19, seguíranse as instrucións da autoridade 

sanitaria. 

 

6.2.- Persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 

educativa 

 A persoa responsable de comunicar as incidencias ás autoridades será a directora do centro e, na 

súa ausencia, a xefa de estudos. 

 

7.- XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE  

7.1.- Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto 

 Os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 

condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de 

forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá 

avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e 

emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias.  

 Anexo III: Modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible. 
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8.- MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

8.1.- Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios. 

Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. 

Entradas  

 O alumnado transportado entrará no centro a partir das 8:50 h e o non transportado, ás 9:00 

h. 

 

 O alumnado non transportado de infantil e primaria terá entradas e saídas diferentes:  

o Infantil: cancela e porta do edificio principal. Este alumnado irá acompañado dun 

familiar (que deberá usar máscara) ata a entrada. 

o Primaria: cancela que comunica co aparcadoiro do bus escolar e porta traseira do 

edificio principal. 

 

 Todo o alumnado transportado entrará pola cancela que comunica co aparcadoiro do 

transporte escolar e, a continuación, pola porta traseira do edificio principal, ordenados en 

filas, con máscara a partir de infantil e mantendo a distancia interpersoal de seguridade. As 

entradas terán lugar segundo vaian baixando dos autobuses, escalonadamente. 

 

Saídas 

 Para a saída do centro flexibilizarase o horario dentro da última hora lectiva. O alumnado 

de infantil sairá ás 13:50 e o de primaria, ás 13:55 h.  

 

 O alumnado de infantil organizarase en dous grupos de convivencia no porche da entrada 

e será recollido a partir das 13:50 h polas familias ou polas coidadoras do transporte escolar, 

segundo sexa o caso.  
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 O alumnado de primaria sairá ás 13:55 h pola porta traseira do edificio principal, ordenados 

por grupos de convivencia, e irán saíndo pola cancela do aparcadoiro de autobuses, 

escalonadamente de 1º a 6º, para subir aos buses ou seren recollidos polas familias. 

 

 O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará por que o 

material está recollido e desinfectado polo alumnado; e o alumnado preparado para saír 

ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario establecido pola 

dirección, de xeito que se eviten demoras.   

  

 Cada profesor acompañará o grupo no que impartíu clase na última hora para ordenar a 

saída da súa fila. 

 

 Velarase por que non se formen agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar. 

 

 Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a 

entrada dos proxenitores no centro educativo. O centro establecerá o seguinte  horario 

específico para a atención das familias: 

o Martes, de 16:00 a 17:00 h. 

 

 Nos accesos para o persoal alleo ao centro, habilitarase unha porta para entrada (a do 

edificio principal) e outra para saída (a que comunica co porche no edificio principal). Nos 

corredores circularase pola dereita de forma individual respectando a distancia de 

seguridade. Estas circunstancias serán convenientemente sinalizadas mediante cartelería 

ou dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos.  

  

 Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo, o profesorado velará pola 

orde dos movementos e fluxos do alumnado.  
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8.2.- Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, 

núcleos de escaleiras, etc.  

 

 Ver planos. 

 

8.3.- Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro 

 Colocarase cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que 

advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, a sintomatoloxía do covid 19 e medidas 

de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene 

individual. 

 Ademais da cartelería oficial, poderase colocar outra de elaboración propia. Non obstante, 

a cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica ou 

impresa polo centro en tamaño A3 ou superior. 

 Os espazos reservados para os distintos grupos de convivencia estarán acotados con cintas 

de plástico, tanto no patio coma no espazo de garda do alumnado nas entradas e saídas. 

 No chan de corredores e escaleiras colocaranse adhesivos para establecer os sentidos de 

entrada e saída diferentes nos corredores e escaleiras, de forma que indiquen a circulación 

pola dereita. 

 Para facilitar a limpeza, evitarase a colocación de anuncios, collaxes, muráis ou outro 

material nas paredes de corredores e aulas. 

 

8.4.- Asignacións do profesorado encargado da vixilancia  

 Horario Nº de profesores 

Entradas De 8:50 a 

9:00 h 

 

 1 membro do equipo directivo na entrada do 

aparcadoiro do bus escolar 

 1 membro do equipo directivo na circulación das filas  

 1 membro do equipo directivo na entrada do edificio 

principal 

 1 profesora para organizar a entrada do alumnado de 

infantil 
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8 profesores/as na aula na que teñen clase a 1ª hora 

Recreos  De 11:45 a 

12:10 h 

5 profesores, dous para infantil e tres para primaria 

Saídas De 13:50 a 

14:00 h 

8 profesores (os que teñan clase a 5ª hora con cada un dos 

grupos de convivencia) 

A directora do centro, organizando as saídas. 

 

9.- MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS  

 

9.1.- Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou 

posteriores ao servizo de comedor, coordinadas co organizador do servizo 

A ANPA do centro non organizará este curso actividades extraescolares. 

 

9.2.-  Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar 

 As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos, evitando 

en todo caso as xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.  

 Os Consellos Escolares celebraranse presencialmente e, cando isto non sexa posible, de 

xeito telemático.  

 

9.3.- 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, correo electrónico, Abalarmóbil ou videochamada. Porén, 

cando, a xuízo do titor/a ou da dirección do centro, sexa precisa a titoría presencial, 

realizarase esta coas debidas medidas de protección. 

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

 

9.4.- Normas para a realización de eventos 
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 Procurarase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso 

de teren que realizarse, cumpriranse estritamente as medidas de prevención, 

distanciamento e aforos.  

 

10.- MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO  

 Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lles corresponda a vixilancia do 

alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven 

posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo 

momento.   

 Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar. 

 Os autobuses escolares estacionarán, tanto nas entradas como nas saídas, no aparcadoiro 

do recinto escolar destinado a este efecto. 

 Os coidadores deixarán o alumnado transportado na cancela que comunica o centro co 

aparcadoiro dos buses. 

 

11.- MEDIDAS DE USO DE COMEDOR  

  

11.1.- Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares 

ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro.  

 

 Está previsto iniciar o servizo de comedor no mes de outubro por primeira vez no centro, 

pero aínda queda pendente da decisión e da organización da ANPA. 

 O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a 

continuidade do grupo de pertenza. 

  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. Os grupos colaborativos de infantil e os estables de primaria poden comer sen 
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respectar a distancia anterior, separando os grupos 1,5 metros un do outro. Asignaranse 

postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade.  

 Rexistrarase o lugar que ocupa cada neno/a. 

 El horario será, probablemente, de 14:15 a 15:15 h. 

 

11.2.- Previsión sobre o persoal colaborador 

 O persoal colaborador respectará as ratios que correspondan ao número de alumnos/as 

presentes en cada unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das 

quendas.  

 Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible os 

menús serán empratados en cociña e servidos en bandexa.  

 

11.3.- Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma  

 O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, os electrodomésticos 

e os utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús.  

  

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS  

 

12.1.- Consideracións na aula ordinaria 

 Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o 

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as 

compañeiros/as.  

 O alumnado deberá lavar as mans antes e despois do uso de material compartido. 

 Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores 

propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome.  

 Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible.  
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 Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto 

social.  

 Evitarase o desprazamento do alumnado da aula, aínda que si se permitirá levantarse para 

realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do 

posto escolar.  

 

12.2.- Previsións noutros espazos do centro, tales como aulas especiais (informática, 

música, debuxo, inglés...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de 

uso educativo. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza. Determinacións 

específicas para a materia de educación física.  

12.2.1.- Aulas de Inglés, Música, PT, Informática e Relixión 

 Non se empregarán as aulas destas especialidades, que se impartirán na propia aula da 

titoría. 

 A aula de informática empregarase só nos casos imprescindibles: aprendizaxe do 

funcionamento das aulas virtuais, p. ex. 

 As sesións de PT terán lugar dentro da aula. 

 

12.2.2.- Uso excepcional das aulas de Inglés, Música, PT, Informática e Relixión 

 

 No caso de que se necesite usar as aulas destas especialidades, extremáranse os protocolos 

de limpeza, por tratarse de aulas de uso máis compartido.  

 

 Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.  

 

 O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia, debe 

ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao 

alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso 

privativo.  
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 Onde a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais 

con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.  

 En cada unha das materias, adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 

grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado 

estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros. No caso de cantar ou utilizar 

instrumentos de vento na clase de Música, a distancia interpersoal elevarase a 3 metros. 

 

12.2.3.- Pavillón de Educación Física 

 

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

realicen no exterior, individualmente, a máis de 2 metros e que o uso da máscara 

imposibilite a práctica. 

 Minimizarase o uso de materiais compartidos, limpando e desinfectando despois do seu 

uso ou realizando hixiene de mans. 

 Tomando como referencia os protocolos FISICOVID das federacións galegas de fútbol e 

baloncesto, que elaboraron conxuntamente coa Secretaría Xeral para o Deporte, e xunto 

coas normas xerais reflectidas neste plan, establecemos as seguintes normas específicas 

para a materia de Educación Física: 

 

Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 

• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) acabada de preparar 

en auga a temperatura ambiente ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida 

que se atopan no mercado debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto 

respectaranse as indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se deben mezclar produtos 

diferentes.  

• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección 

utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans. 
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• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e 

intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de 

elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por 

diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de 

forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e 

posterior ao seu uso. 

• Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, 

de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida 

do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto 

das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, na 

medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire 

libre ou ben ventiladas.  

• Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar 

panos e calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente e, 

polo menos, unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberán contar con bolsa 

desbotable que se cambie polo menos unha vez ao día. 

 

 

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 

• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara, salvo 

no momento da sesión. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente para 

evitar que adquira e transmita o coronavirus.  

• Sempre que sexa posible, os alumnos/as, durante a práctica deportiva, deberán 

manter a distancia de seguridade interpersoal.   

• Evitar lugares concorridos.  

• Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.  

• Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.  
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• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrir a boca e 

o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar. Neste caso, 

desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans.  

• Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico.  

• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e, no caso de facelo, 

prestar atención ao lavado previo de mans.  

• Realizar un autotest durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter 

síntomas de COVID-19: Noto moita temperatura corporal, tos ou falta de alento? 

Medidas organizativas: 

• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. 

Se isto non fose posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso 

continuado por parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de 

desinfección correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións 

consecutivas, deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa 

efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material. 

• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, 

encaixando neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión 

corporal. 

• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula. 

• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, 

uso de máscara. 

 

12.3.- Proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo  

 A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase, agás na clase de Educación Física 

e nos supostos excepcionais.  
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 Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 

No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice 

a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do 

alumnado.   

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

polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de 

seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.   

 Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo anterior 

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

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

e cadeiras.  

12.4.- Normas de uso da biblioteca establecidas polo equipo da biblioteca 

 Como norma xeral, non se empregará a biblioteca. O préstamo de libros farase sempre na 

titoría e será o profesor o responsable de controlar as datas de entrega e devolución. Na 

aula disporase dunha caixa onde os libros devoltos serán despositados durante 24 horas 

antes de poder volverse a prestar. 

 No caso de ter que usar a biblioteca, respectaranse as seguintes normas: 

o A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo.  

o A persoa  responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo 

de acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O alumnado debe 

hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.  

o O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 

poden ser utilizados, de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se 

optimicen os postos dispoñibles.  

o Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan 

ocupado.   

o O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual, aínda que o 

devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas 
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antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes 

cando implique un uso compartido. 

 Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.  

 

12.5.- Asignación de grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter 

exclusivo  

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo 

(isto é, un alumno/a por aseo). O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  

 Cada etapa utilizará os aseos situados no seu andar. 

 Cada grupo de infantil empregará os seus propios aseos, diferenciados para cada aula. 

 O profesorado de garda nos recreos será o que teña asignada a zona na que se atopan os 

aseos do patio; o profesorado de garda nas entradas será o equipo directivo; e o profesorado 

de garda nas saídas será o que acompañe a cada grupo estable.  

 O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 

unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro (o dos despachos).  

 No caso de alumnado da etapa de infantil, o profesorado que acompañe ao alumnado ao 

aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas.  

 

13.- MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS  

 

13.1.- Horario do recreo, espazos, divisións dos mesmos e uso e orde no recreo, con 

asignación de espazos a grupos  

 O horario de recreo será de 11:45 a 12:10 h. 

 Limitaranse espazos para o alumnado poida estar distanciado polo menos 1,5 metros, 

independizando espazos para cada grupo estable.  

 Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio.  
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 O alumnado de infantil e primaria realizará o recreo simultaneamente no patio, en espazos 

divididos para albergar os oito grupos estables (dous de infantil e seis de primaria). Os 

espazos estarán acotados por cordas (ver planos). 

 As zonas serán asignadas de xeito rotatorio a cada un dos grupos. 

 Nos días de chuvia, os recreos faranse no pavillón, nos espazos acotados para cada grupo 

estable de 3º a 6º de primaria. O alumnado de 1º e 2º ocupará o cuberto que une os dous 

edificios e o porche traseiro, respectivamente. O de infantil estará no salón de actos, 

separado en grupos estables. 

 No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado. Poderase prohibir o uso de  

elementos comúns de xogo ou de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos.   

 O alumnado baixará ao recreo escalonadamente e ordenados por grupos estables, desde 

infantil ata 6º de primaria. Ao finalizar o recreo, cada grupo permanecerá no seu espazo ata 

que o profesorado responsable de 4ª sesión pase recoller o grupo co que teña clase, por orde 

desde 1º a 6º EP e, por último, infantil.  

 

13.2.- Criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. Cadro cos horarios dos 

grupos de convivencia estable.  

QUENDAS DE RECREO 
 TURNOS FIXOS DE MARTES A VENRES ZONAS DE VIXILANCIA 

GRUPO A 
Martes e xoves 

 TITORA INFANTIL 3/4 
 ESPECIALISTA INGLÉS 

 

 Zonas de infantil. 

 TITORA 2º EP 
 TITORA 5º EP  
 ESPECIALISTA PT 

 

 Un profesor por cada dúas 
zonas de primaria. 

GRUPO B 
Mércores e 
venres 

 INFANTIL 4/5 
 ESPECIALISTA MÚSICA 

 

 Zonas de infantil. 

 TITORA 4º EP 
 TITOR 6º EP 
 ORIENTADOR (VENRES)  
 ESPECIALISTA AL 

(MÉRCORES) 
 

 Un profesor por cada dúas 
zonas de primaria. 
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QUENDAS ROTATORIAS OS LUNS 
(con Marisa no grupo B en lugar de orientación e AL) 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
14 de setembro GRUPO A 11 de xaneiro GRUPO B  12 de abril GRUPO B 
21 de setembro GRUPO B 18 de xaneiro GRUPO A 19 de abril GRUPO A  
28 de setembro GRUPO A  25 de 

xaneiro 
GRUPO B  26 de abril GRUPO B 

5 de outubro GRUPO B 1 de febreiro GRUPO A 3 de maio GRUPO A  
19 de outubro GRUPO A  8 de febreiro GRUPO B  10 de maio GRUPO B 
26 de outubro GRUPO B 22 de 

febreiro 
GRUPO A 24 de maio GRUPO A  

2 de novembro GRUPO A  1 de marzo GRUPO B  31 de maio GRUPO B 
9 de novembro GRUPO B 8 de marzo GRUPO A 7 de xuño GRUPO A  
16 de novembro GRUPO A  15 de marzo GRUPO B  14 de xuño GRUPO B 
23 de novembro GRUPO B 22 de marzo GRUPO A 21 de xuño GRUPO A 
30 de 
novembro 

GRUPO A       

14 de decembro GRUPO B     
21 de decembro GRUPO A      

 

14.- UTILIZACIÓN DE CARTELERÍA NO CENTRO  

  

 O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de 

recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 

19 e medidas de hixiene social e individual.    

 

 Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.  

 

 A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica ou 

impresa polo propio centro en tamaño A3 ou superior.  

 

 Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, colaxes, 

murais, ou outro material nas paredes de corredores e aulas.  
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15.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS 

DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA  

 

15.1.- Metodoloxía na aula e uso de baños situados na mesma. O traballo en recantos e o uso 

do material da 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, actividades que se realizarán 

presentadas como algo lúdico. O uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor 

o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca, polo que os dispensadores non 

deben ser accesibles sen supervisión.  

 

 Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. No caso de ter unha mesa longa 

ou espazosa, asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse separados 

por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros.  

 

15.1.1.- Educación infantil 

 

Asemblea: 

 No canto de facela todo o alumnado sentado e xunto na zona de tarima, realizarase cos 

nenos sentados no seu lugar nas mesas, excepto o equipo encargado esa semana de levar a 

cabo as rutinas inciais, que ocupará a zona que se destinaba a todo o grupo. Dentro desas 

rutinas habituais, incluirase a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do 

alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico, así 

como  a hixiene correcta de mans.  

 

 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7
https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7


 

C.E.I.P. MANUEL VILLAR PARAMÁ 
 

Outeiro Nº 6,  San Xurxo de Vea - 36683 A Estrada – Pontevedra 
Tlfno  886151055 http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar 

E-mail ceip.villar.parama@edu.xunta.es 

                   

 

37 

Xel 

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

podería supoñer un risco, senón na mesa das mestras, que serán as responsables del e as 

que o distribúan cando sexa necesario. 

Colocación do alumnado / agrupamentos: 

 O alumnado distribuirase en grupos de 3 ou 4 alumnos, en función do alumnado total da 

aula. Eses grupos serán estables e tratarase de reducir a interacción global entre grupos. 

Recunchos: 

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

garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes 

materiais non terán moitas pezas para que sexan de fácil desinfección. Aconséllase eliminar 

xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.  

  Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do 

material (robótica, xogos...) despois de cada uso.  

 Os grupos creados para a ubicación na aula serán os mesmos para o xogo en recunchos.  

 O material dos recunchos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos 

susceptibles de levar á boca. 

 Antes de ir aos recunchos, realizarase unha limpeza de mans e, unha vez finalizada, 

repetirase esta acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven 

obxectos e mans á boca. 

 Os recunchos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións anteriores ao 

recreo e outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas 

empregando un producto viricida e realizar unha ventilación correcta da aula. 

 

Uso de baños: 

 Cada aula de infantil dispón dos seus propios aseos.   
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 Despois de cada uso pasarase un pano de papel con xel hidroalcólico para a súa 

desinfección, sen prexuíxo da limpeza e desinfección completa tres veces por xornada 

lectiva. 

 

Uso de máscara 

 Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable non a esixa, cremos que o 

emprego da mesma en espazos comúns e recreos será beneficioso, tanto a nivel de 

protección como para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación. 

 Será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos para colocalas e quitalas de 

xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda. 

Material 

 

 Antes do comezo do curso, facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o 

alumnado. Entre este material será moi importante que haxa unha funda para as máscaras 

con cordón, que permita levala colgada no pescozo. 

 Material común:  

o Colocarase en gavetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego do material 

común, procederase á limpeza de mans e, posteriormente, aplicarase o produto 

viricida. 

o Dentro do material común, haberá material de uso individual, que estará gardado 

en bolsas co nome de cada alumno. 

 

15.2.- Previsión específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo e para o 

tempo de merenda  

  A merenda realizarase na aula no tramo final da 3ª sesión.  

 En infantil, a merenda realizarase na aula de xeito individual en grupos colaborativos e en 

espazos diferenciados. 
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 Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto. Non se empregarán 

elementos de xogo como tobogáns nin areeiros, xa que provocan a xuntanza entre o 

alumnado.  

 

16.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE  

 O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, identificará as 

necesidades de protección e hixiene deste alumnado. 

 

 Particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe extremar en 

relación co alumnado. As medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa 

adaptación a cada circunstancia.  

 Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais usaranse as máscaras 

dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de 

que non se podan usar nin manter a distancia de seguridade, optarase por outras medidas 

de protección individual (pantallas/viseiras e mamparas) e colectiva (grupos de 

convivencia estable). 

 Se o alumnado non ten autonomía, será acompañado nas entradas, saídas, recreos e 

traslados polo centro e na hixiene de mans. 

  

17.- PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO  

 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das 

medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase 

calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da 

pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.  

 Cada profesor disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos 

desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que 
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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 de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as 

medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.  

 

17.1.- Medidas para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos, 

en función do número de persoas e aforos dispoñibles.  

 Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o 

aforo da sala. Cando non sexa posible deste xeito, usaranse medios telemáticos.  

 Na sala de profesores e departamentos cumprirase a distancia de seguridade de 1,50 metros, 

marcando os espazos susceptibles de utilización e lembrando a necesidade de hixienizar o 

lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como 

teclados e pantallas. 

 Cada profesor identificará a súa cadeira na sala de profesores e ocupará postos fixos. 

 Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á 

reunión non presencial mediante videochamada ou teléfono. Se non fose posible por 

imposibilidade dos proxenitores e a reunión tivese que ser presencial, as reunión terán lugar 

nas titorías, onde se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o 

emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.  

 

17.2.- Reunións dos órganos colexiados do centro, mediante o uso, de ser o caso, de 

ferramentas de comunicación a distancia.  

 

 Os órganos colexiados reuniranse na sala de profesores do centro, mantendo a distancia 

interpersoal de 1,50 m e portando máscaras de protección. 
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 Na sala haberá dispensador de xel, panos desbotables e unha papeleira. 

 

 Será responsabilidade individual dos usuarios do ordenador da sala de profesorado a súa 

limpeza e desinfección con xel hidroalcohólico. 

 

 En caso de necesidade, segundo a evolución da pandemia, os órganos colexiados poderanse  

constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia. 

 

 Nas sesións que se celebren a distancia, deben garantirse a identidade dos membros que 

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

considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia 

ou o emitido por correo electrónico.  

 

 Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, 

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

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

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

votacións.                       
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18.- MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO  

 

18.1.- Fomento da educación en saúde, particularmente na prevención fronte á 

COVID-19. Previsión das actividades que ao longo do curso se realizarán co 

alumnado e previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte 

ao SARS-CoV-2.  

 Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que 

inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a 

COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da 

comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira 

transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que 

xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar 

a saúde de forma integral.  

 

 A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover 

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

de programas, como o Plan proxecta e Contratosprograma, entre outros. Estas e 

outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo 

as dúas liñas marcadas:  

a) Hábitos de alimentación saudable.  

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

 

18.2.- 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. Información de uso obrigado 

na web do centro.  

 A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán, a través da presenza de 

profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a información 
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suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e 

protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do profesorado para 

o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.  

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

actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas 

nos centros educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade 

educativa. 

 Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 

medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que, á 

súa vez, facilitaranlle a comunicación ao resto da comunidade educativa.  

 Comunicarase (incluída a publicación na páxina web) a información a todas as 

familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan 

xurdir (teléfono e correo electrónico do centro).  

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

cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que 

esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das 

autoridades sanitarias.  

 

18.3.- Determinación do profesorado encargado de coordinar a implantación das 

aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa 

UAC.  

 O acceso á aula virtual do centro estará na páxina web do centro educativo. O 

enderezo é https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvillarparama/aulavirtual. 

 

 As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a 

distancia, cando menos, co alumnado de 3º de primaria en adiante e para o 

alumnado que estea en corentena cando non exista a suspensión da actividade 

presencial no conxunto da aula. O seu uso en 1º e 2º de Educación Primaria 

quedará a discreción do profesorado titor. Nos cursos anteriores habilitaranse 
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fórmulas de comunicación como foros ou videochamadas para manter contacto 

coas familias e, de ser posible, fornecer contidos educativos para este tipo de 

alumnado.  

  

 Na Educación Infantil, no 1º e 2º cursos de Educación Primaria no que non se 

usen aulas virtuais, ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible o seu 

uso, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o 

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

educación a distancia. Dito modo alternativo quedará recollido na programación 

didáctica e realizarase unha proba do seu correcto funcionamento durante o tempo 

que asiste o seu alumnado ao centro.  

  

 Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro, asistidos de ser o 

caso polos asesores Abalar, colaborar coa posta en funcionamento e o mantemento 

da aula virtual. Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás 

aulas, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para 

o alumnado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas para informar ao 

profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos alumnos/as a inscribirse 

nos cursos, e da formación dispoñible (os coordinadores TIC poderán crear 

modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e que 

faciliten o labor do profesorado con menor experiencia no uso). Porase a 

disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de 

primeira posta en funcionamento da aula virtual. 

  

 O equipo TIC será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual 

(xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de 

información básica), da comunicación coa UAC e co responsable Abalar de zona 

e de divulgar accións de formación. A persoa coordinadora Edixgal do centro 

encargarase da comunicación coa persoa asesora do Edixgal. 
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 O persoal docente designado colaborará cos compañeiros/as que teñan maior 

dificultade na implantación das aulas virtuais e do Edixgal e divulgará as accións 

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

contidos existentes. 

  

 Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as  titores/as de cada un dos 

grupos facilitaranlle ao alumnado a inscrición na aula virtual, así como que se 

matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible, 

usarase a aula de informática do centro para estas tarefas.  

  

 Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu 

alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no 

hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que 

precise na aula de informática ou na titoría para afianzar as destrezas do alumnado 

no uso do seu curso virtual.  

  

 A aula virtual, os cursos e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar 

plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É 

recomendable que os/as do alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos 

cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario 

na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a todos os 

cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave.  

  

 No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado que, por mor da 

falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación 

telemática no caso de ensino a distancia, e notificaranllo ao equipo directivo. O 

equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no 

caso dun eventual paso ao ensino a distancia.  
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 Continuarase coa oferta de formación en aulas virtuais. As persoas  asesoras 

Abalar de zona e da UAC (Unidade de Atención a Centros) prestarán especial 

atención para a atención dos problemas tecnolóxicos que poidan xurdir. Para 

fornecer de contidos á aula virtual, o profesorado poderá usar os dispoñibles no 

espazo Abalar, os que figuran na web do Ministerio, ou calquera outro dispoñible.  

 Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15 horas 

que permita iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e 

outras ferramentas institucionais. Estes cursos desenvolveranse na propia aula 

virtual de cada centro e incluirán contidos axustados ás características e 

necesidades dos diferentes contextos.  

 

 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. Tamén se incluirán os mecanismos 

que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo 

alumnado.  

 

18.4.- Previsións existentes no documento de “instrucións de inicio de curso” 

aprobadas pola Dirección Xeral que teñen relación coas medidas de adaptación ao 

contexto da COVID-19 e que deben ser coñecidas polo conxunto da comunidade 

educativa.  

 O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida, que será publicado coa maior 

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

setembro. Este documento recollerá as datas das reunións coas familias e o 

horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para poder 

ter unha mellor organización e facilitar a adquisición dos hábitos recollidos neste 

plan. Recollerá tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado 

de 4º de infantil. 
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18.5.- Difusión do “Plan de adaptación á situación COVID-19”  

 Este plan 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.  

 O plan será obxecto de difusión na páxina web do centro. Tamén se lles enviará 

ás familias e aos membros do claustro, do consello escolar e da ANPA a través de 

correo electrónico.  

 Na primeira semana de setembro poderanse recibir achegas de calquera membro 

da comunidade educativa para poder publicar unha versión definitiva antes do 

inicio das clases. As achegas poderán facerse a través do correo electrónico 

ceip.villar.parama@edu.xunta.gal 

http://centros.edu.xunta.es/ceipmanuelvillar

