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Lexislación base para a elaboración do Protocolo sanitario simplificado: 
 
 

1. RESOLUCIÓN conxunta das Consellerías de Educación, Universidade e Formación 

Profesional e de Sanidade pola que se aproba o Protocolo de Adaptación ao contexto da 

Covid-19 para o inicio de desenvolvemento da actividade lectiva no curso académico 

2020/2021 nos centros de Ensino no Universitario de Galicia. (22 xullo 2020) 

 
2. Instrucións polas que se incorporan a declaracións de actuacións coordinadas en materia 

de saúdepública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de salud 

Pública (DOG nº 174 bisdo 28-08-2020) e actualizacións das recomendacións sanitarias do 

Cómité Clínico ao Protocolo do 22 de xullo de 2020 

 
 
 

Este é un documento simplificado con fin de concretar toda a normativa de 

funcionamento no día a día do Centro durante o presente ano académico. A máxima 

prioridade do Centro é manter unha contorna escolar saudable e segura, e protexer a 

toda a comunidade educativa. 

 

A organización do colexio basease nos Grupos de Convivencia Estable  en Educación 

Infantil e Primaria. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia en todas as 

actividades que se realicen dentro do centro educativo. Os nenos e nenas de distintas 

aulas non se mesturarán entre si. Teremos o que chamamos grupo “burbulla”. 
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NORMAS XERAIS DE CENTRO (AULA - ALUMNADO) 

  

- En educación Infantil e Educación Primaria todos son grupos estables de 
convivencia. 
 

- De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros 
nas interaccións entre as persoas no centro educativo.  

 

- A distancia a manter entre os postos escolares será a máxima que permita a 
aula, para a aplicación deste criterio de medición a distancia realizarase dende o 
centro das cadeiras. 

 

- En educación infantil e na educación primaria, 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 educativo 

 
- Pedirase o uso de máscara para o alumnado de 3 a 6 anos. O resto de alumnado, 

de 6 a 12 anos, empregará a máscara obrigatoriamente en todo momento.  
 

- Deberán traer unha máscara de reposto e unha bolsa de tea co seu nome para 
gardala. 

 
- En educación infantil  formaranse grupos de traballo estables. 
 
- Durante as clases en aulas nas que o alumnado disporase sentado en pupitres 

orientados nun mesmo sentido, mirando cara ao posto do profesor/a. A 
distancia a manter entre os postos escolares será a máxima que permita a aula. 

 
- Extremarase a limpeza e orde no posto de traballo e nas mesas de aula.  
 
- Os dispensadores de xel e de desinfectante non deben estar accesibles sen 

supervisión para o alumnado. 
 
- O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus 

compañeiros/as, cada un gardará o seu propio material no pupitre.  
 
- Non se poderán almacenar os libros de texto do alumnado en mesas nin andeis. 

Deberán estar no pupitre ou na mochila de cada neno /a. 
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- As entradas e saídas do Centro faranse de forma graduada, deberase cumprir estritamente 

o horario establecido para cada grupo clase. En E. Infantil  poderán estar acompañados por 

unha soa persoa que non poderá acceder á zona das aulas. 

- A entrada ao Centro farase seguindo o itinerario marcado, entrarán no recinto escolar e 

dirixiranse á súa aula gardando as distancias de seguridade respecto a outros 

compañeiros. Unha vez na aula procederase ao lavado de mans con xel hidroalcohólico. 

 

- Os percorridos polo Centro realizaranse mantendo a distancia interpersoal polas zonas 

sinaladas, camiñando pola dereita e sempre en sentido unidireccional. 

 

- Para entrar e permanecer no centro é OBRIGATORIO o uso de máscara durante toda a 

xornada escolar en todas as etapas educativas agás en Educación Infantil, sendo nesta 

altamente recomendable. 

 

- As saídas ao recreo faranse de forma graduada segundo cumprindo estritamente cos 

horarios e espazos establecidos para cada curso escolar. 

 

- E obrigatorio o lavado de mans ao entrar no Centro, despois de cada recreo, antes de 

comer e no caso de ter que cambiar de aula. 

  

- Todos os alumnos traerán un kit hixiénico básico obrigatorio: dúas máscaras para cada 

día, unha posta e outra de recambio, e un estoxo de tea para gardalas.  Calquera medida 

ou elemento persoal de hixiene é recomendable (panos desbotables...) 

 

- O material do alumnado permanecerá no seu pupitre ou mochila, non poderá mesturarse 

co de outros compañeiros e compañeiras. 

 

- Cada alumno ou alumna ocupará sempre a mesma mesa de uso exclusivo e individual. 

 

- Cada alumno ou alumna traerá un estoxo básico co seu propio material de traballo para 

as clases (lapis, goma, bolígrafo, cores, tesoiras) que non poderá compartir. 

 

- Recibirán formación sobre o control e prevención da enfermidade, o profesorado  velará 

especialmente polo seu benestar emocional e físico. 
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PROFESORADO 
 

 

 

 

- Atenderán ao benestar emocional do alumnado e facilitarán a adaptación á nova 

realidade escolar. 

- Formarán aos alumnos e alumnas e formarase persoalmente na adquisición de 

competencias dixitais para abordar a nova realidade e no suposto de educación a 

distancia no caso de novos abrochos. 

- Atenderán a que se cumpran as medidas de prevención establecidas polo Centro. 

- Ao inicio de curso e durante o período necesario poñerá en práctica co seu 

alumnado  as novas rutinas ata que estean ben interiorizadas. 

- Usarán a máscara de xeito continuo pola súa función de protección e tamén polo 

seu carácter exemplificante. 

- Priorizarán as reunións de xeito telemático. 

- Non compartirán utensilios, material de traballo nin dispositivos. No caso de 

dispositivos comúns garantiran a desinfección dos mesmos para que poidan ser 

usados posteriormente. 

- Organizarán actividades con todas as garantías hixiénicas precisas. 

- Estarán atentos a calquera síntoma que presente o seu alumnado, tomando as 

medidas esixidas polo Protocolo do contexto COVID19. 
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FAMILIAS 
 
 

 

 

 

 

- Adquirirán un compromiso de colaboración co Centro mediante a sinatura da 

“Declaración Covid-19”.  

- Responsabilizaranse de realizar a auto avaliación diaria antes de enviar ao alumno 

ou alumna ao centro e pedirán cita ao seu pediatra se presenta algún síntoma 

Covid. 

- Responsabilizaranse de cumprir as normas establecidas polo Centro para a 

prevención da enfermidade. 

- Responsabilizaranse de cumprir estritamente os horarios de entrada e de saída do 

Centro para favorecer a funcionalidade do Protocolo. 

- As familias só poderán entrar no edificio en caso de xestións administrativas ou 

indicación do profesorado cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene. 

-  Aconséllase un único acompañante da unidade familiar por alumno ou alumna e 

que permaneza no recinto escolar o mínimo tempo posible no caso de E. Infantil. 

- As reunións e titorías coas familias faranse de xeito telemático o por teléfono, 

a criterio do mestre ou mestra, e sempre con cita previa.  
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AULAS E LOCAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cada aula, local e espazo de uso común dispoñerá de un kit de limpeza, panos 
desbotables e desinfectante para obxectos e mobles. 
 

- As aulas están dotadas de papeleiras de aceiro inoxidable con pedal. 
 

- Ventilaranse con frecuencia o maior tempo posible, como mínimo durante 5 
minutos, e permanecerán abertas sempre que as condicións climáticas o 
permitan. Obrigatoriamente farase se hai cambio de grupos en cada 
intercambio. 

 

- Os aseos e lugares máis frecuentados hixienizaranse durante a xornada lectiva 
e ao rematar a mesma, para iso haberá persoal de limpeza no centro pola 
mañá. 

 

- O uso dos aseos estará limitado a un terzo do seu aforo, o alumnado deberá 
hixienizar as mans antes e despois do seu uso. 

 

- Ao rematar a xornada poñerase especial atención as manillas, pasamáns e 
locais de uso común. 

 
 

PATIOS 
 

 
 

 
- Cada grupo terá asignado un espazo do patio de maneira que se manteña o 

grupo estable en todos os momentos da xornada. 
 

- Non se poden compartir xoguetes no momento do recreo. 
 

- Poderase reducir a duración dos recreos. 
 

- Durante o recreo non se poderá ir ao baño excepto en casos excepcionais, xa 
que cada grupo terá asignado un aseo na mesma planta da súa aula. 
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- O servizo do comedor está xestionado pola ANPA, ao inicio do curso daranse 
instrucións para inscribirse e en relación ao protocolo do mesmo. 
 

- O alumnado terá un sitio fixo asignado para todo o curso  co fin de garantir a 
estanqueidade e na medida do posible sentaranse agrupados por aula, sempre que 
se respecten as medidas hixiénicas, ou ben en mesas individuais. 

 
- Entre un prato e outro recoméndase o uso da máscara. 
 

- No local do comedor seguiranse as normas deste protocolo ademais das propias do 
seu servizo. 

 
 
 
 
 
 

XESTIÓN DE POSIBLES CASOS 
 

 

 

 

 

 

- Centro conta cun espazo de illamento Covid habilitado co material e co protocolo 

necesario para atender posibles casos que presenten sintamotoloxía compatible, a 

actuación farase en coordinación co Centro de Saúde de referencia. 

- O colexio conta con un Equipo con formación en Covid 19, que será encargado da 

xestión dos posibles casos. 

- Todo o persoal docente e non docente do centro e o alumnado deberán facer unha 

autoenquisa antes de acudir á clase, no caso de detectar algunha sintomatoloxía 

compatible con COVID19 avisará a algún miembro do equipo para iniciar o Protocolo. 
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Protocolo de actuación ante alumnos ou alumnas con patoloxía 

respiratoria, febre ou outros síntomas compatibles coa Covid. 

 
1. Avisar a un membro do Equipo Covid do centro. 
2. Unha persoa nomeada polo membro do Equipo acompañará ao alumno 

ou alumna á sala de illamento. 

3. A persoa encargada tomará todas as precaucións utilizando todos os 

medios de protección. 
4. Ventilarase a sala evitando correntes de aire. 

5. Apuntarase en Rexistro Risco Covid a sintomatoloxía. 

6. Chamarase á familia para recoller ao alumno ou alumna. 

7. Un membro do Equipo poñerase en contacto co Centro de Saúde de 
referencia 

8. Durante a espera manterase ao alumno ou alumna en observación 

acompañado en todo momento.. 

9. A familia deberá acudir ao seu centro de saúde e seguirá as 

indicacións das Autoridades Sanitarias. 

10. Solicitarase á familia que comuniquen o seu diagnóstico por teléfono ou 
por email. 

 
Unha vez se vaia o alumno ou alumna: 

 
1. Desbotarase todo o material utilizado pola persoa encargada nunha 

bolsa e meterase nunha segunda bolsa. 

2. Avisarase á persoa de limpeza para a desinfección da sala de illamento. 

3. Ventilarase o máximo tempo posible. 

4. O Equipo COVID fará seguimento do alumno ou alumna. 
 


