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REUNIÓN CONXUNTA INCIO DE CURSO COAS FAMILIAS 

 

DÍA: MÉRCORES, 8 DE SETEMBRO-2021    HORA: 11:30   LUGAR: COMEDOR DO CENTRO ESCOLAR 

 

Grazas por acudir a esta reunión. Neste curso preséntasenos unha situación 

complicada en canto á continuidade do protocolo covid e ademais ás circunstancias 

que nos xeran as obras de rehabilitación do noso centro, as cales nos obrigan a 

adaptarnos ás mesmas. Intentaremos dar resposta eficaz entre todos os membros da 

comunidade educativa. 

 

PUNTOS A TRATAR:  

1º.- UNIDADES DO CENTRO: 

Neste curso académico contamos coas seguintes unidades: 

Na etapa de Infantil, unha unidade mixta cun total de 8 alumnos matriculados:  

• 4ºEI.- 4 alumnos 

• 5ºEI.- 1 alumno 

• 6ºEI.- 3 alumnos 
E por outra banda na etapa de primaria contamos neste curso académico, con tres unidades mixtas 

Unidade mixta de 1º+2º de primaria (a cal denominaremos aula amarela) co seguinte alumnado 

matriculado: (total unidade=14 alumnos) 

• 1ºEP.- 8 alumnos 

• 2ºEP.- 6 alumnos     
 

Unidade mixta de 3º+4º de primaria (a cal denominaremos aula azul) co seguinte alumnado matriculado: 

(total unidade=13 alumnos) 

• 3ºEP.- 9 alumnos  

• 4º EP.- 4 alumnos 

 

Unidade mixta de 5º+6º de primaria (a cal denominaremos aula vermella) co seguinte alumnado 

matriculado: (total unidade=12 alumnos) 

• 5ºEP.- 6 alumnos  

• 6ºEP.- 6 alumnos 
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2º.- CADRO DE PERSOAL DOCENTE: 

O Persoal docente adscrito ao centro, polo tanto o que conforma o órgano colexiado do Claustro do mesmo, 

é: 

• Felipe Ulloa: Titoría de E. Infantil; membro do equipo Covid. Encargado de comedor. Nomeado 

interino a tempo completo. 

• Jennifer Fernández Mestra especialista en E.P. Titora do grupo mixto de 1º e 2º (aula amarela) e 

coordinadora de convivencia. Nomeada interina a tempo completo. 

• Laura O. Pérez:  Mestra especialista en Lingua inglesa, Titoría do grupo-aula mixto de 3º e 4º de 

primaria (aula azul); e Coordinación  de Plurlingüismo e Plurinfantil. Definitiva no centro. Impartirá 

polo tanto, ademais da titoria, a materia de Inglés a todos os grupos-aula, así como a materia de 

Plástica plurilingüe e plurinfantil. 

• Iago Gómez: Mestre especialista en Educación Física. Titoría do grupo-aula mixto de 5º e 6º de 

primaria (aula vermella). Coordinación TIC máis E-dixgal. Definitivo no centro e membro 

representante do Claustro no Consello escolar. Impartirá polo tanto, ademais da citada titoría, a 

materia de Educación Física en Educación Primaria e Psicomotricidade en Educación Infantil, e a 

materia de Informática/Digicraft. 

• Rubén Real: Mestre especialista en Audición e Linguaxe afín con Pedagoxía Terapéutica. Nomeado 

interino a tempo completo. Apoio e reforzo nas aulas de primaria. 

• Alexandra Rodera: Mestra especialista en Educación Primaria. Nomeada interina a tempo completo. 

Impartirá as materias de ciencias da natureza e ciencias sociais nos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de 

Primaria, a materia de Matemáticas en 3º e 4º de primaria, e outros apoios puntuais dentro das 

aulas de primaria. Tamén estará ao fronte da coordinación de biblioteca. 

• Andrea Tato: Mestra especialista en Educación Musical. Dirección do centro (órgano unipersonal), 

realizará as funcións de apoio co grupo-mixto de 3º e 4º de primaria, a materia de música e as 

alternativas á Relixión para todos os niveis educativos. 

Como persoal docente non adscrito: 

• Emilia Pereira.- Mestra especialista en Educación Relixiosa, cuxo centro base é o CEIP Otero Pedrayo 

de Viloira. Polo tanto acudirá a impartir clases a xornada do xoves. 

• Emilia Anta.- Xefa do Departamento de Orientación, que acudirá todos os mércores. 

 

3º.- CADRO DE PERSOAL NON DOCENTE 

• Felipe Ulloa.-  Encargado 

• Carmen Seijas Barreiro: Persoal de cociña (cociñeira). 

• Laura e Gela: Persoal colaborador do comedor.  

• Persoal de limpeza (conxerse-limpeza) no seu horario habitual e terá reforzo con quendas 

diferencias por persoal de limpeza do concello (Plan adaptación Covid+Protocolo de limpeza). 

• Muskai Kukreja: Auxiliar de conversa (país de procedencia: USA). 
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4º.-  ORGANOS COLEXIADOS 

O Claustro conformado polo persoal docente adscrito ao centro xa citado. 

O Consello Escolar formado polos seguintes representantes: 

• Preside a dirección do centro: Andrea Tato 

• Representante do Claustro de mestres con función de secretario: Iago Gómez 

• Representante da ANPA: Mercedes Rodríguez 

• Representante das familias: Pendiente de nomear (elección) 

• Representante Concello: Laura Iglesias Rguez. 

Ambos tiveron xa a primeira convocatoria realizada este pasado luns día 6 de setembro. 

 

5º.- GARDAS E VIXILANCIAS 

Gardas de patios/recreos: Tendo en conta o Plan adaptación Covid, reforzarase en tres mestres/as de 
vixilancia na quenda de mañá (persoal docente). Nas quendas da tarde seguirán sendo 3 persoas (persoal 
colaborador de comedor). Queda do seguinte xeito: 
 

QUENDAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

M
A

Ñ
A

 E. INFANTIL FELIPE LAURA RUBÉN  ALEXANDRA ANDREA 

E. PRIMARIA ANDREA ALEXANDRA EMILIA A. EMILIA P. IAGO 

JENNI IAGO  JENNI LAURA RUBÉN  

TARDE Persoal colaborador de comedor. (GELA, FELIPE, ANDREA E LAURA*) 
Agás nos meses de setembro e xuño, no que só hai horario de xornada continua de 
mañá 

 
Gardas de transporte: Tendo en conta o Plan adaptación Covid, reforzarase en dous mestres/a coas 
seguintes quendas: (MENTRES DUREN AS OBRAS DO PATIO CUBERTO ENTRARÁN TODOS POLAS CANCELAS 
DE ARRIBA) 

QUENDAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
ENTRADAS Porta principal: 

Porta Transporte: 
FELIPE ULLOA  
ANDREA TATO  

SAÍDAS Porta principal: 
Porta Transporte: 

JENNIFER 
ALEXANDRA 

LAURA 
IAGO 

RUBEN 
JENNIFER 

ALEXANDRA 
RUBEN 

IAGO 
LAURA 

Agás nos meses de setembro e xuño, no que só hai horario de xornada continua de mañá que 
serán o persoal colaborador do comedor (GELA, FELIPE, ANDREA) 

 
 

6º.A.- PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DO CENTRO 

Obxectivos xerais e fundamentais no ámbito académico: 

• Fomentar un clima de convivencia axeitado, tendo en conta a nova situación actual de pandemia 

Covid-19 e as medidas establecidas no Plan adaptación Covid. 

• Dar prioridade aos criterios pedagóxicos na toma de decisións. 
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• Desenvolver os programas Plurinfantil (este é o 3º ano); o de Plurilingüismo (de 1º a 4º de primaria) 

e as seccións bilingües (5º e 6º de primaria). 

• Afianzar E-dixgal (5º ano no centro) para os cursos de 5º e 6º de primaria. (FAREMOS ENTREGA DOS 

IMPRESOS PARA O PRÉSTAMO DOS EQUIPOS INFORMÁTICOS). 

• Profundizar na atención á diversidade. 

• Fomentar a lectura a través das bibliotecas de aula, adaptando así o PlamB da Biblioteca escolar. 

• Manter o programa de formación do profesorado, reforzando contidos relacionados coas TIC a 

través do Programa PFPP, no que se inclúe E-dixgal e Plurlingüismo/plurinfantil como as dúas liñas 

formativas. 

• Integrar contidos de Educación para a Saúde de xeito transversal, e priorizando contidos 

relacionados coa prevención, protección, hixiene e seguridade fronte á Covid-19, ao tempo que se 

integren contidos e recursos coa finalidade de dar a coñecer ao alumnado as medidas establecidas 

no Plan adaptación Covid. 

Obxectivos xerais no ámbito organizativo: 

• Manter unha estreita colaboración entre escola e familia, cun maior reforzo para desenvolver o Plan 

adaptación Covid. 

• Fomentar un traballo coordinado, de equipo entre toda a comunidade escolar, especialmente entre 

o profesorado e o alumnado. 

• Establecer canles de comunicación eficaces e adaptadas á situación actual da pandemia Covid19, 

tendo en conta as medidas no Plan adaptación Covid. Ditos canles de comunicación serán 

preferentemente telemáticos: 

o Coas familias: a través da aplicación Abalar Móbil e a través de telefonía. Poderanse 

establecer outros medios ou plataformas autorizadas pola Consellería de Educación, 

Universidade e F.P. (WEBEX) e diariamente, a través das axendas do alumnado. 

o Coa ANPA: A través de telefonía ou correo electrónico. A ANPA pode empregar a web oficial 

do colexio para comunicar as súas convocatorias de reunión, informando á dirección do 

centro e no seu defecto ao coodinador TIC a fin de que lle sexa publicada dita convocatoria. 

o Co Concello: A través de telefonía ou correo electrónico 

NOTA: As reunións serán preferentemente de xeito telemáticos, aínda que o Plan adaptación Covid do noso 

centro recolle fórmulas para levalas a cabo de xeito presencial, coas medidas oportunas de seguridade e 

protección. As convocatorias tamén serán publicadas na web do colexio ou a través de medios telemáticos. 

Evitaranse na medida do posible o envío de cartas e notas en papel. 

6º.B.- NECESIDADES, MELLORAS E OBRAS DE REHABILITACIÓN DO CENTRO. 

Plan de rehabilitación pedagóxica. Presuposto:  

Empresa licitada: 

Prazos:  

• PATIO CUBERTO (EDIFICIO COMEDOR).- Reconstrución do solo, e instalación de radiadores de aire, 

illamento de paredes e muros. 

• CUBERTAS.- Substitución das uralitas por chapas de panel sandwich e illamento. Nos edificios sede e 

aulas. 
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• EDIFICIO AULAS.- Cubertas, fiestras, illamento, mellora nos condutos e radiadores da calefacción, 

pintado de fachadas, restauración integral da planta baixa completa (paredes, chan, portas).  

• EDIFICIO SEDE.- cubertas, aseos, entrada principal, e restauración integral da aula de 

psicomotricidade (paredes, illamento, chan, portas...) 

• ACCESOS.- cubertas de acceso para protección contra as inclemencias metereolóxicas. 

• Solicitar a colaboración da ANPA: mellora e arranxos nalgúns recantos do patio e creación de xogos 

pintados para patios coeducativos e inclusivos. 

Mentres duren as obras do edificio aulas, empregarase para dar clases só o edificio Sede, e viceversa. 

7º.- PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

LINGUAS EXTRANXEIRAS-PROGRAMA DE FORMACIÓN (Coordinación Plurlingüismo e plurinfantil a cargo da 

mestra especialista en Lingua Inglesa: Laura O. Pérez). 

 

8º.- SERVIZO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR 

NOTA PREVIA: Quedan familias por entregar a documentación. Remate do prazo de entrega: o mércores día 

9 de setembro de 2020. 

En canto aos colaboradores de comedor lembrar que ao non ter recibido ningunha solicitude para os postos 

previstos, continuará nun deles Gela, e incorpórase a mestra Laura como apoio tanto no servizo para o 

alumnado coma nas gardas de patio. Como xefa do servizo, corresponde ese cargo á directora do centro 

(Andrea) e como encargado asumirá o posto Felipe. Maica continúa como cociñeira. 

Obxectivos xerais: 

• Fomentar a adquisición de hábitos alimenticios saudables así como de normas de comportamento e 

correcto emprego do enxoval. 

• Aprender a “probar de todo”. 

• Fomentar o compañeirismo, o respecto e a tolerancia nos momentos significativos da vida cotiá (o 

xantar). 

Funcionamento/Horarios: 

• Setembro e xuño: de 14:30h  a 15:15h. 

• Resto do ano: de 13:30 a 15:00h. 

• Tendo en conta as medidas do Plan adaptación Covid, neste curso, o alumnado non participará na 

colaboración das tarefas de “poñer as mesas”, polo tanto, teranse en conta todas as medidas 

específicas para uso do comedor establecidas en dito Plan, entre elas, non se levará tampouco a 

hixiene buco-dental que se viña realizando posteriormente á comida, a fin de evitar aglomeracións 

nos aseos, intercambio de material, etc... 

• Dadas as circunstancias, por mor das obras de rehabilitación do centro, e atendendo as premisas 

establecidas no protocolo da Xunta (educación actualización 6/7/21) e da Instrución 2/2021 de 

comedores, o alumnado poderá comer sen distancias de seguridade sempre e cando estean 

sentados en grupos de convivencia estable, e mantendo a distancia de metro e medio entre grupos, 
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así momo outros medidas de seguridade e hixiene (emprego de mascaras e lavado de mans). Deste 

xeito a organización de quendas para comer queda do seguinte xeito: 

1ª quenda.- comedor persoal non docente e/ou responsable de comedor. En mesas individuais 

gardando distancia de seguridade. (de 13:00h. a 13:30h) 

2ª quenda.- comedor de alumnos. Grupos estables de convivencia establecidos (de 13:30h. a 

14:15h.) 

3ª quenda: comedor persoal docente. En mesas individuais gardando distancia de seguridade. (de 

14:15h. a 15:45h.) 

Os grupos de convivencia estable establecidos para o alumnado serán os seguintes: 

• GCE AULA VERDE (INFANTIL).- 7 alumnos en dúas mesas rectangulares apropiadas á altura dos nenos 

e nenas destas idades. 

• GCE AULA AMARELA:  

o GCE.A1.- ALUMNADO DE PRIMEIRO DE PRIMARIA.- 7 alumnos en dúas mesas rectangulares 

adaptadas á altura dos nenos e nenas desta idade. 

o GCE.A2.-ALUMNADO DE SEGUNDO DE PRIMARIA.- 6 alumnos en mesas individuais sen 

necesidade de gardar distancia de seguridade entre si. 

• GCE AULA AZUL: ALUMNADO DE 3º E 4º DE PRIMARIA.- 12 alumnos en mesas individuais sen 

necesidade de gardar distancia de seguridade entre si. 

• GCE AULA AMARELA: ALUMNADO DE 5º E 6º DE PRIMARIA.- 12 alumnos en mesas individuais sen 

necesidade de gardar distancia de seguridade entre si. 

• Os menús escolares, elaborados mensualmente baixo os criterios de alimentación saudable e 

equilibrada, tratarán na medida do posible aproveitar o produto de temporada. Estes serán 

publicados a través da páxina web do colexio. 

 

9º.- SERVIZO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE 

Realizará as rutas establecidas e autorizadas. 

O alumnado con dereito a servizo de transporte entrará e sairá do centro pola porta do patio cuberto, 

seguindo as medidas establecidas no Plan adaptación Covid. (MENTRES DUREN AS OBRAS DO PATIO 

CUBERTO, ESTE ACCESO SERÁ POLA CANCELA GRANDE DE ARRIBA). 

Nas saídas deste alumnado, cando un familiar/acompañante queira puntualmente recoller a un alumno/a 

deberá facelo por dita porta e nunca pola porta de acceso principal (cancela de arriba). 

Nas entradas, as gardas de vixilancia de transporte están establecidas para o alumnado con dereito a 

transporte.  

RUTAS E MEDIOS/QUENDAS: AUTUBÚS E TAXI. 

 

10º.- PLAMB/MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Dada a situación actual e segundo as medidas establecidas no Plan adaptación Covid, a Biblioteca do centro 

estará habilitada como AULA VERMELLA (5º E 6º DE PRIMARIA), ESPECIALMENTE MENTRES DUREN AS 

OBRAS DE REHABILITACIÓN E REFORMA DO EDIFICIO DE AULAS. 
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Crearanse Bibliotecas de aula, como ven sendo habitual por exemplo en Infantil, seguindo unhas normas de 

funcionamento da Biblioteca adaptadas ao Plan adaptación Covid, baixo a coordinación da persoa encargada 

para tal fin e a colaboración de todo o equipo de biblioteca que neste caso conformamos todos os membros 

do Claustro. 

Nos recreos, non estará dispoñible coma nos cursos anteriores. 

O proxecto lector continúa coma sempre, cun momento de lectura silenciosa na propia aula, e no caso de 

infantil podendo realizar outras alternativas a maiores como por exemplo a lectura de contos por parte dos 

mestres. 

As actividades complementarias e celebracións relacionadas coa Biblioteca e/ou o proxecto lector levaranse 

de xeito coordinado en cada grupo-aula. 

O sistema de préstamos estará sometido ás medidas establecidas no Plan adaptación Covid/normas de uso 

e funcionamento da bibliotecas adaptadas á situación covid. Non se levará a cabo a actividade da mochila 

viaxeira de xeito físico, aínda que se poderán programar outras alternativas. Cada titor/a establecerá ou 

decidirá se permite realizar préstamos de libros da biblioteca para levar a casa de acordo ás normas da 

biblioteca recollidas no Plan adaptación Covid. 

 

11º.- PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A través da coordinación co Departamento de Orientación e cos docentes de AL e PT 

Teranse en conta o Plan de acollida establecido polas Instrucións de inicio de curso, do cal xa foi informado o 

Claustro e o Consello Escolar, así como o punto 4 das devanditas instrucións, e en especial o punto 4.1. tendo 

en consideración aquel alumnado con NEE para que teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en 

calquera dos escenarios presentes, asegurando a súa participación e implicación no desenvolvemento das 

accións educativas. 

 

12º.- FALTAS DE ASISTENCIA E PUNTUALIDADE 

Pola situación e as medidas establecidas no Plan Adaptación Covid, neste curso escolar será necesario e 

obrigatorio: 

Rexistrar todas as faltas de asistencia e puntualidade a través dos procesos establecidos en dito Plan 

(rexistro no Libro de Rexistro do Plan de adaptación á situación Covid no curso 2021/2022 e rexistro na 

aplicación XADE da Consellería de Educación, Universidade e F.P.) 

As faltas de asistencia e puntualidade, deben ser xustificadas pola nai/pai/titor legal, segundo modelo 

proporcionado polo centro, que estará dispoñible na web e que tamén poderá solicitar sempre que o precise 

á dirección ou aos titores dos grupos. De non xustificar, rexistrarase como falta non xustificada. 

Cando por mor da aparición de síntomas compatibles Covid ou sospeita dos mesmos, non se pode asistir ao 

colexio, non é necesario nin obrigatorio xustificante médico, pero sí é obrigatorio avisar á persoa 

coordinadora do equipo Covid (e no seu defecto ao membro de apoio do equipo covid) mediante chamada 

telefónica. Posteriormente, poderase cubrir o modelo de xustificación proporcionado polo centro. 
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Rógase puntualidade nas entradas da xornada lectiva. Cando un alumno/a chegue tarde, deberá chamar ao 

timbre e esperar fóra da porta de acceso ao recinto escolar ata que un membro do persoal do centro acuda a 

abrir e comprobar a febre, a desinfección de mans e pegadas e o acompañamento ata a aula. Os familiares 

non poderán acceder ao recinto, salvo autorización pertinente e xustificada. 

Cando por motivos xustificados, un alumno/a teña que saír do colexio en horario lectivo ou antes da hora 

ordinaria de saída, o familiar notificará mediante chamada á dirección do centro ou aos titores, informando 

da hora e persoa que virá a recollelo (debe ser unha persoa autorizada). Dita persoa chamará ao timbre e 

esperará na porta de acceso ao timbre ata que un membro do persoal do centro acompañe ao alumno ata a 

saída. 

 

13º.- ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓNS 

Non se permite a administración de medicamentos por parte do persoal do centro ao alumnado, excepto 

casos debidamente xustificados e obrigatoriamente autorizados, segundo protocolo correspondente. 

No suposto que un alumno/a que non estea suxeito a protocolo de actuación concreto para enfermidades 

(crónicas) ou outras patoloxías, teña que tomar medicación prescrita polo facultativo/a pertinente dentro do 

horario lectivo, un familiar debe acudir ao centro escolar para que lle sexa administrado ao alumno/a, 

seguindo as medidas establecidas no Plan adaptación Covid. 

 

14º.- FALTAS DE CONDUTA/SANCIÓNS 

Poderán ser motivo de sanción: 

• As condutas disruptivas (Faltas de respecto ao profesorado e ao alumnado, e tamén a outros 

membros do persoal do centro. Interrupcións constantes na aula e nos momentos de actividade 

lectiva). 

• Os comportamentos contrarios á disciplina e normas do centro, da aula e/ou do comedor (incluído o 

uso indebido do material e recursos do centro con intencionalidade e incluídas as normas e medidas 

do Plan adaptación Covid). 

• As condutas antisociais que poidan desembocar en acoso escolar e calquera tipo de violencia física, 

verbal ou psicolóxica. (incluídas ameazas de calquera índole, agresións físicas ou verbais, insultos e 

discriminación de calquera tipo). 

• As faltas de asistencia e puntualidade continuadas e sen xustificar. 

Estarán suxeitas As medidas establecidas no Plan de Convivencia do centro e aos procedementos 

establecidos no mesmo, así como ás medidas establecidas no Plan adaptación Covid. 

 

 

 



 

 

9 

 

15º.- EXCURSIÓNS E SAÍDAS 

PENDENTE DE ACTUALIZACIÓN E APROBACIÓN DA P.X.A. 

 

16º.- TITORIAS/ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 

Establecese o Mércores de 13:30 a 14:30h, e obrigatoriamente con cita previa. Poderase citar mediante vía 

telefónica ou a aplicación Abalar Móbil 

A celebración será preferentemente mediante vía telemática (telefonía ou outros medios telemáticos 

autorizados pola Consellería de Educación, Universidade e F.P.) WEBEX 

O Plan adaptación Covid contempla a modalidade presencial baixo medidas de seguridade, hixiene e 

protección.  

 

17º.- MÍNIMOS ESIXIBLES, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NORMAS DA AULA 

Serán publicados na web do colexio, e poderán ser publicados tamén no taboleiro da entrada, así como 

noutros espazos virtuais da escola (aula virtual, blogs de aula e blog do centro e da biblioteca). 

Cada titor/a establecerá unhas normas de aula específicas que poderán transmitir ás familias a través da web 

ou dos blogs de aula. Estas non serán contraditorias ás normas e medidas establecidas no Plan adaptación 

Covid. 

 

18º.- MATERIAL ESCOLAR 

Dada a situación actual e as medidas do Plan adaptación Covid, a premisa fundamental é a de NON 

COMPARTIR o material sempre que sexa posible e fomentar dende a familia e a escola a responsabilidade 

do alumnado no coidado do seu propio material e efectos persoais. 

NORMA XERAL E OBRIGATORIA: O Material, así como efectos persoais como por exemplo gorras, merendas, 

auga, roupa de abrigo, mandilóns de infantil, etc... deben estar debidamente identificados con nome do 

alumno/a. O centro non se fará responsable de posibles extravíos se ditos materiais e efectos persoais non 

están debidamente identificados. 

A listaxe do material poderá ser proporcionado a través da web oficial do colexio ou tamén nos blogs de aula 

e/ou poderán ser publicados no taboleiro da entrada. De todos xeitos, os primeiros días do inicio de curso 

tamén poderá ser entregado en formato papel ás familias ou ao alumnado. 

Importante: O alumnado debe traer obrigatoriamente dúas máscaras homologadas (unha de reserva en 

envase ou estoxo, tamén pode servir un sobre limpo e cerrado sempre identificados). Para o alumnado de 

primaria é aconsellable a máscara despois de comer. Para o alumnado de infantil solicitarase que traian no 

material escolar ao inicio, un pack de 10 mascarillas de reposto para ter na aula. Recoméndase unha terceira 

máscara os días que haxa sesión de Educación Física. 
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Cando por necesidade de reposición ou de realización de actividades concretas, sexa preciso, o profesorado 

poderá notificar ao alumnado e/ou á familia de traer ou repoñer o material correspondente. 

A canle de comunicación oficial entre familia e escola será a plataforma ABALAR Móbil, polo que é 

obrigatorio que, coma mínimo, un membro da familia se dea de alta no servizo e tamén que sexan ambos 

proxenitores sempre que non convivan no domicilio ou núcleo familiar. Sen embargo para a comunicación 

do día a día, volverase a empregar a axenda escolar, que se requirirá que traian e leven cada día na mochila, 

de xeito que familia e profesorado poidan consultar e comunicar aqueles aspectos da vida cotiá, rexistros de 

comportamentos, condutas e incidencias, así como de tarefas/responsabilidades que afecten ao alumnado. 

 

19º.- PREGUNTAS E SUXESTIÓNS 

Houbo una pregunta relativa en canto á hixiene dental. Este curso como no anterior, non se levará a cabo a 

actividade da hixiene dental diaria dadas as circunstancias actuais do centro e do protocolo. 

 

20º.- PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN DO PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO 

CURSO 2021/2022 

ASPECTOS XERAIS: 

O Plan adaptación Covid é un documento obrigatorio para os centros educativos dependentes da Consellería 

de Educación, Universidades e F.P., elaborado polo equipo COVID, no que se establecen unha serie de 

medidas de prevención, hixiene, limpeza, protección e seguridade fronte á Covid-19, ademais dunha serie de 

medidas relacionadas coa organización do centro, tanto funcional como pedagóxicas. 

O equipo Covid, no caso do CEIP plurilingüe Virxe do Camiño, ao ser este un centro con menos de seis 

unidades, pode estar composto tan só pola dirección do centro que asume a coordinación do mesmo. Non 

en van, a dirección do centro poderá nomear outros membros do persoal docente e designar ou delegar as 

funcións que lle parezan oportunas e necesarias. Deste xeito os membros do equipo Covid son Andrea Tato 

Vega (coordinadora) e Felipe Ulloa González (apoio e suplencia). 

A cada centro escolar correspóndelle un centro de saúde asociado, que no noso caso será o Centro de Saúde 

Primaria de Rubiá. 

Cabe destacar, que este documento non ten carácter pechado, é dicir, está suxeito a posibles modificacións 

e adaptacións segundo a normativa que poida publicarse nun futuro, así como á propia evolución da 

pandemia. Por suposto, tamén estará suxeito a correccións segundo as autoridades educativas e sanitarias. 

Un exemplar será entregado á Inspección Educativa. 

Dito Plan estará accesible a través da Web oficial do centro, no que se manterá a normativa de protección de 

datos, e un exemplar impreso no despacho de dirección que poderá ser consultado previa autorización da 

dirección. 

 

O que se pretende é manter unhas normas así coma un rexistro de toda a actividade do centro educativo coa 

finalidade de previr a Covid19 e establecer formas de manter a hixiene, limpeza e desinfección de espazos do 
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mesmo, normas de prevención, hixiene, seguridade e protección individual de todos os membros do colexio 

así como medidas máis especificas relativas por exemplo ao uso do comedor, ás entradas e saídas, á 

organización de patios e recreos, á organización das clases de educación física e psicomotricidade, á 

organización dos grupos-clases, e outras máis concretas para o alumnado de infantil, e de primeiro e 

segundo de primaria. 

Establece ademais, a través de anexos, unha serie de protocolos máis específicos como o Plan de 

continxencia, o Protocolo de limpeza, ou o protocolo de actividades extraescolares no suposto que a ANPA 

decidise, en conformidade co centro educativo, levar a cabo ditas actividades, sempre fora do recinto escolar 

e baixo medidas concretas recollidas en dito protocolo. 

Como anexos tamén cabe destacar os croques das aulas e do resto dos espazos, que determinan a 

organización física (postos escolares) baixo a medida de gardar distancias de seguridade. 

 

Pasamos a destacar aquelas medidas que van a estar presentes na vida do colexio ao longo de todo o curso 

académico, facendo un repaso do día a día. 

Cambios esenciais: 

• Os grupos de convivencia estable non están obrigados a gardar a distancia de metro e medio 

sempre e cando usen máscaras a excepción do alumnado de infantil que será indistinto tanto se a 

usan como se non. En todo caso a distancia de seguridade queda reducida a 1,20m. 

 

• Mantense o emprego obrigatorio de máscaras tanto na aula como nos patios para o alumnado de 

primaria. 

 

• Polo tanto no patio, e dadas as circunstancias actuais, non será necesario establecer grupos 

burbulla no caso de primaria. 

 

• No comedor, tampouco haberá espazos diferenciados, senón distancias de seguridade entre GCE. 

 

ANTES DE VIR AO COLEXIO: 

MOI IMPORTANTE: Todos os membros da comunidade educativa, o alumnado en concreto coa axuda das 

súas familias, debe realizar o test de autoavaliación clínica para a Covid19, que se vos facilitará. No caso de 

presentar síntomas ou responder afirmativamente a algunha das cuestións propostas, o 

alumno/profesor/persoal non docente, non poderá ir ao colexio, e acto seguido deberá comunicalo ao 

equipo covid e poñerse en contacto telefónico co seu centro de saúde ou o seu médico de familia/pediatra. 

Esperará indicacións. (OBRIGATORIO: firma da declaración responsable). 
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Neste caso non é necesario nin obrigatorio, xustificante médico para o centro. O cal non exime de avisar 

primeiro e xustificar a posteriori empregando o modelo de xustificación familiar (no caso do alumnado) para 

deixar constancia no libro de rexistros. 

AS ENTRADAS: (este curso os accesos estarán suxeitos a modificacións debido ás obras de rehabilitación e 

reforma do centro escolar). COMO NOVIDADE, ESTE ANO NON SE LEVARÁ A CABO A MEDICIÓN DE 

TEMPERATURA AO ENTRAR AO RECINTO. 

Mentres duren as obras do centro, as entradas e saídas serán organizadas todas polo acceso das cancelas 

principais. Na entrada o alumnado irá directamente para as aulas que estarán vixiadas por mestres 10 

minutos antes de comezar as clases lectivas. 

Unha vez rematen as pertinentes obras voltaremos ás medidas do curso pasado (2020/21): 

O alumnado de transporte accederá pola porta do patio cuberto, cunha mestra de garda (Andrea) 

que lle tomará a temperatura, comprobará que desinfecta mans e pegadas do calzado, leva a 

máscara ben colocada e agarda coa distancia de seguridade ata que poidan ir ás ringleiras para 

entrar ás aulas. 

O resto do alumnado accederá pola cancela de arriba (acceso principal). 

Rógase ás familias permanezan sen facer aglomeracións e mantendo a distancia de 

seguridade e coa máscara posta a espera ata a apertura de portas. A zona baixo cuberta da 

entrada principal debe estar despexada para que cada neno/a se poida colocar sobre os 

círculos brancos. 

A porta non se abrirá ata 10 minutos antes de comezar o horario lectivo. O alumnado debe 

colocarse de xeito individual nos círculos brancos pintados no  chan baixo a zona cuberta. Un 

mestre de garda (Felipe) que lle tomará a temperatura, comprobará que desinfecta mans e 

pegadas do calzado, leva a máscara ben colocada e en orde trasladase ata as ringleiras para 

entrar ás aulas. 

A toma de temperatura estará suxeita á normativa vixente (nun principio obrigatorio realizar 

este paso). Non se pode vir ao colexio se presentando cadro febril se lle teña administrado 

medicación antipirética. No caso de darse cadro febril non se permitirá a entrada do 

alumno/a. 

No caso do alumnado con transporte e/ou no suposto de presentarse ese ou outro síntoma 

compatible a covid19 ou sospeita do mesmo, o alumno/a será separado do grupo-aula e 

acompañado dun adulto (mestre ou persoal do centro), e procederase a activar o protocolo 

correspondente (avisarase á familia para que veña recollelo a maior brevidade posible e 

indicaránselle os pasos a seguir). 

Cada grupo-aula, fará as ringleiras nos lugares determinados no patio. Consisten nuns círculos de 

cores correspondentes aos catro grupos-clases estables de convivencia: a verde para infantil, 

amarelos para 1º e 2º,  a azul para 3º e 4º e a vermella para 5º e 6º. Estarán vixiados por un 

mestre/a, e a continuación irán accedendo de forma ordenada ás aulas. En cada edificio haberá 

outra alfombra para un segundo desinfectado de pegadas do calzado. 
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No caso de choiva, non se fará este paso, senón, que unha vez realizada a toma de febre na entrada, 

desinfección de mans e pegadas, entrarán directamente ás aulas. 

NORMAS BÁSICAS NA AULA E ASEOS. 

O alumnado de primaria está obrigado a levar a máscara posta. O de infantil poderá quitar a máscara e 

permitirase a aqueles que a toleren que a teñan posta o tempo que aguanten con ela. 

Para quitar a máscara é obrigatorio un previo lavado de mans con auga e xabón. Evitarase o abuso do xel 

hidroalcohólico na medida do posible. 

O alumnado permanecerá sentado mantendo as distancias de seguridade establecidas. Poderán moverse ou 

levantarse de vez en cando para poder realizar pequenos exercicios posturais pero sempre respectando as 

distancias. Se nalgún momento precisan retirar a máscara, igualmente respectarase unha distancia de 

seguridade mínima de metro e medio ou dous metros, e se é posible saír ao corredor. 

Non se permitirá compartir materiais persoais. O material de aula debe ser desinfectado antes de ser 

compartido. 

As aulas serán ventiladas sempre que sexa posible e coma mínimo catro veces ao día. 

Para ir ao aseo, deben pedir permiso, e ir de un en un. Sempre lavar as mans con auga e xabón e secar as 

mans con panos de papel desbotables e empregar o pedal da papeleira. Explicaráselles o xeito máis 

adecuado para o aseo de mans. Así para dito aseo de mans, establecerase unha rutina de cinco veces ao día 

como mínimo onde se teña en conta os tempos de antes de comer e ás voltas do recreo. 

Terase en conta as actuacións do Plan de acollida e as medidas específicas relativas á metodoloxía e contidos 

de educación para a saúde no Plan adaptación Covid, para que durante unha vez ao día poidan traballar 

contidos relacionados coa prevención fronte a Covid19. 

AS MERENDAS 

Serán non interior das aulas. Facer un lavado previo de mans con auga e xabón.  

Traer a merenda en recipientes cerrados debidamente identificados. Recomendase coidar que sexa unha 

alimentación saudable e equilibrada. 

Non se permite compartir comida nin bebida. Prever a cantidade suficiente de auga (especialmente cando 

vaia calor, e cando teñan educación física e psicomotricidade). 

Non se permite a celebración de aniversarios traendo alimentos ou bebidas para compartir, nin invitacións. 

NOS RECREOS (DADAS AS CIRCUNSTANCIAS POR MOR DAS OBRAS, E MENTRES ESTAS DUREN, A 

ORGANIZACIÓN DOS PATIOS QUEDA DO SEGUINTE XEITO): 

AULA VERDE (ALUMNADO DE INFANTIL) GCE, no que non se da a obrigatoriedade das máscaras, empregará 

o patio traseiro do edificio sede. 

ALUMNADO DE PRIMARIA.- Obrigatoriedade do uso de máscaras, poderá empregar o resto do patio que non 

estea acotado polo persoal das obras e do material de obras. 
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Cando as condicións meteorolóxicas non o permitan, o alumnado de infantil permanecerá na súa aula e o 

resto do alumnado (primaria) poderá permanecer nas súas propias aulas ou ben organizarse para acudir ao 

patio cuberto ou ao pavillón polideportivo municipal. 

Unha vez rematen as obras, a organización de patios quedará do seguinte xeito: 

AULA VERDE (ALUMNADO DE INFANTIL) GCE, no que non se da a obrigatoriedade das máscaras, 

empregará a zona do patio baixo anexo ao edificio aulas 

ALUMNADO DE PRIMARIA.- Obrigatoriedade do uso de máscaras, poderá empregar o resto do patio 

na zona de arriba e anexo ao edificio sede. 

Cando as condicións meteorolóxicas non o permitan, o alumnado de infantil permanecerá na súa 

aula ou poderá empregar o patio cuberto (sempre que non estea xa ocupado) e o resto do alumnado 

(primaria) poderá permanecer nas súas propias aulas ou ben organizarse para acudir ao patio 

cuberto ou ao pavillón polideportivo municipal. 

DESPRAZAMENTOS E CAMBIOS DE CLASE (suxeito a modificación mentres duren as obras de rehabilitación 

e remodelación do centro, posteriormente, cada G-A, contará coa súa propia aula como no curso anterior, 

tendo en conta a creación temporal dunha unidade escolar máis para o presente curso escolar) 

No noso caso están limitados ao máximos, cada grupo-aula de convivencia estable terá unha aula auxiliar 

contigua a aula ordinaria na propia planta. Polo tanto os desprazamentos serán moi reducidos e limitados. 

Tan só si algun do grupo-aula do edificio aulas debe ir á aula-ximnasio ou calquera deles ao patio interior. 

 

NO COMEDOR (ver tamén apartado 8º.- SERVIZO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR) 

Respectaranse as medidas especificas para o uso do comedor establecidas no Plan adaptación Covid baixo a 

coordinación da persoa responsable: encargada de comedor e a supervisión da directora. Serán tres as 

persoas de vixilancia e atención aos comensais/alumnos. 

O alumnado non participará na posta das mesas nin da recollida das mesmas. Entrará de xeito ordenado, 

desinfectando as pegadas na alfombra correspondente e coa máscara posta que quitará e gardará nun 

estoxo baixo o pupitre/mesa. Previamente terán lavado as mans con auga e xabón. 

Para ir ao aseo, previo permiso ao persoal colaborador, só poderán ir de un en un tendo en conta que hai 

aseos diferenciados por sexo, un por cada aseo. 

O persoal colaborador de comedor e de cociña serán os encargados servir a comida e recoller a mesa, 

seguindo as medidas convenientes no Plan de adaptación á situación Covid. 

Non se celebrarán os aniversarios como en anos anteriores, como alternativa poderase facer unha 

celebración unha vez ao trimestre, destacando aqueles nenos/as que cumpriron anos durante dito trimestre, 

e tomar un doce especial feito na propia cociña do centro ou adquirido polo mesmo. 

A saída do comedor tamén será ordenada, e no momento de lecer no patio seguiranse as mesmas pautas 

que para os recreos da mañá. 
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AS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA E PSICOMOTRICIDADE: 

Terán medidas específicas entre as que destacamos agora estas: 

Só se permitirá o cambio de roupa nos casos que sexa estritamente necesario no alumnado de primaria. 

Deberán traer unha bolsa de plástico por si teñen que gardar a roupa luxa. Non se permitirá compartir nin 

usos de toallas (no seu caso toalliñas húmidas desbotables). 

Deberán prever a necesidade de traer auga extra. E unha terceira máscara extra que como suxestión 

poderán ter gardada de sempre na aula nun sobre cerrado e identificado, e no caso de ter que empregala, 

repoñela na maior brevidade posible. A máscara é obrigatoria, agás que pola natureza da actividade e se é 

realizada no exterior, poderán quitala, de xeito individual e gardando distancia de seguridade. 

Estas e outras medidas metodolóxicas pódense consultar no Plan adaptación Covid que estará dispoñible na 

web do colexio. 

Este curso escolar contaremos co pavillón polideportivo municipal, onde terán en conta as mesmas medidas 

de hixiene, seguridade e prevención. 

 

AS SAÍDAS AO REMATE DAS CLASES (terase en conta os mesmos criterios que nas entradas en canto ás 

medidas suxeitas a cambios por mor das obras de rehabilitación do centro) 

(UNHA VEZ REMATEN AS OBRAS) Farase dun xeito similar ás entradas:  

O alumno con dereito a transporte sairá pola porta do patio interior, vixiado por un mestre de garda. 

Cando un familiar queira puntualmente recoller ao alumno/a deberá facelo por dita porta. 

O resto do alumnado sairá de forma ordenada pola porta do acceso principal (cancela de arriba). Os 

familiares deberán deixar libre a zona cuberta sen facer aglomeracións, gardando distancia de 

seguridade e coa máscara posta. As persoas que non sexan autorizadas pola familia (pai/nai/titor 

legal na actualización de datos a cubrir) non poderán levar ao neno/a. Rógase máxima puntualidade 

e orde para evitar aglomeracións entre o alumnado no momento da entrega. Así mesmo rógase ás 

familias que unha vez teñan ao neno/a consigo, non permanezan nos accesos a fin de evitar toda 

aglomeración de xente. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Non se permitirán no recinto escolar. En caso que a ANPA decida organizalas será fóra do recinto escolar e 

fóra do horario lectivo e baixo un protocolo segundo modelo anexo ao Plan adaptación Covid. 

 

INFORMACIÓN, NOTIFICACIÓNS E CARTELERÍA 

Exposta no exterior e interior do recinto escolar, resume as normas e medidas establecidas para o día a día. 

Está creado un blog do centro específico para a temática Covid, con información, recursos, normativa etc... 

para todos os membros da comunidade escolar, que poden acceder desde a páxina web. (“Prevención e 

seguridade fronte á Covid”   prevencioncovidrubia.blogspot.com) 
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Notificacións e cartas de información xeral que poidan xurdir ao longo do curso, serán publicadas a través da 

web do colexio, e tamén a través da aplicación Abalar Móbil, polo que é necesario que sexamos conscientes 

deste servizo, xa que será a canle preferente. Ademais tamén se poderán enviar notificacións puntuais a 

través das axendas escolares do alumnado. 

Para particularidades máis concretas empregarase a telefonía. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA DO CENTRO 

Rexeranse polo protocolo de limpeza do Plan adaptación covid, e coma mínimo serán dunha vez ao día para 

limpeza xeral do centro. Colabora o Concello, que tamén fixo limpeza e desinfección das instalacións e dos 

recinto nos días previos ao inicio das clases lectivas. 

 

PLAN DE CONTINXENCIA 

É un documento anexo ao Plan adaptación Covid, que recolle: 

• Actuacións e medidas a tomar en caso de aparición dun grupo no centro (incluso a aparición de 

síntomas compatibles á covid19 ou sospeitas do mesmo). 

• Previsión de programación da atención educativa a través do ensino telemático en caso de 

suspensión de clases presenciais. A aula virtual sería a plataforma oficial para o mesmo, con 

adaptacións para o alumnado de infantil, primeiro e segundo de primaria. 

• Regulación no caso de retomar as clases lectivas, e das fases de incorporación do alumnado ao 

centro, dependendo de se afecta a un só grupo-aula ou a todo o centro. 

Este PLAN DE CONTIXENCIA, estará accesible tamén na páxina web, e estará suxeito a posibles modificacións 

e correccións. 

 

DOCUMENTACIÓN 

O plan de adaptación á situación covid 19 no curso 2021/2022 será publicado, coas modificacións e 

actualización pertinentes, nos prazos establecidos e estará dispoñible a través dunha ligazón na web do 

colexio, onde tamén existe un acceso a un blog do centro destinado a fomentar a prevención e seguridade 

fronte á covid19, no que se irán introducindo recursos e ligazóns para toda a comunidade educativa, así 

como normativa e información relativa. 

As familias teñen que cubrir: 

• Unha actualización de datos do alumnado e a súa familia (só para aqueles que se incorporen por 

primeira vez ou aqueles que consideren que sexa necesario actualizar ou modificar algún dato), na 

que é obrigatorio alomenos poñer un correo electrónico actual e en uso frecuente. Así como as 

persoas autorizadas a recoller aos menores no colexio. As celas en gris non as cubrades. Poñer unha 

foto actual do alumno/a. 
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• A declaración responsable na que se compromete a realizar o test de autoavaliación clínica da 

covid19 antes de vir ao colexio e cumprir coas premisas que deste se derivan. O test de 

autoavaliación estará dispoñible na web a través do blog: “prevención e seguridade fronte á 

covid19”, na entrada do centro (cartelería) e nun modelo entregado ás familias.  

• A autorización de uso de imaxe do alumnado con fins educativos para os espazos virtuais do propio 

centro. (CADA CURSO ESCOLAR DEBEMOS ACTUALIZAR ESTA AUTORIZACIÓN PARA TODO O 

ALUMNADO). 

• Cando se produzan faltas de asistencia e puntualidade para xustificar as mesmas, existe un modelo 

que estará dispoñible a través da web para descargar e imprimir, ou solicitando un exemplar en 

formato papel ao propio centro. 

 

PARA REMATAR: RÓGASE COMPRENSIÓN, PACIENCIA E COLABORACIÓN ANTE UNHA SITUACIÓN QUE 

AFECTA A TODOS, NA QUE TODOS QUEREMOS QUE TODO SAIA BEN, E A VIDA ESCOLAR POIDA SEGUIR COA 

MAIOR NORMALIDADE POSIBLE A PESAR DAS CIRCUSNTANCIAS E DAS MEDIDAS QUE TEMOS QUE LEVAR A 

CABO. ADEMAIS TENDO EN CONTA AS CIRCUNSTANCIAS DAS OBRAS, O CAL TAMÉN AFECTA A VIDA DIARIA 

DO CENTRO. 

CALQUERA DÚBIDA PODEDES CONSULTAR COA DIRECCIÓN DO CENTRO E CO EQUIPO COVID 

• Dirección do centro e coordinación: Andrea Tato Vega – Móbil: 653899773 -  e-mail: 

andrea@edu.xunta.gal 

• Apoio e suplencia: Felipe Ulloa González – Móbil - 680354128 - e-mail: 

felipeulloagonzalez@edu.xunta.gal  

• Cando a consulta ou comunicación sexa por motivos da Covid rógase sexa en horario  de 9:00h a 

17:00h (de luns a venres) podendo tamén contactar con teléfono do colexio 988324205 – e-mail: 

ceip.virxedocamino@edu.xunta.gal 

• No caso de aviso para non asistencia ao centro por motivos de síntomas covid ou sospeita do 

mesmo, preferiblemente chamar aos teléfonos indicados. 
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