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1 Denominación e datos do centro 

 

 

Código Denominación 
27002584 CEIP PLURILINGÜE VIRXE DO CARME 

 

 

Enderezo C.P. 

RÚA DAS ESCOLAS, S/N 27880 

Localidade Concello Provincia 

BURELA BURELA LUGO 

Teléfono Correo electrónico 

982870120 ceip.virxedocarme.burela@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvirxedocarmeburela/ 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
 

2 Membros do equipo COVID 

Membro 1 Mª Josefa Fernández Amor Cargo Directora Teléfono 982 870124 

Suplente Mª Manuela Fernández Martínez Cargo Secretaria Teléfono 982 870120 

Tarefas 

● Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid 19. 
● Nomear membros e suplentes no equipo covid. 
● Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 
● Coordinación do equipo covid. 
● Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 
● Comunicación de casos 

● Difusión da información ao Claustro, Consello Escolar, Anpa e familias. 
● Elaborar o Plan de Adaptación e o Plan de continxencia 

Membro 2 Alfonso Rodríguez Veiga Cargo Xefe de Estudos Teléfono 982 870125 

Suplente Aurora Meitín Cargo Prof. E. Física Teléfono 982 870120 

Tarefas 

●   Organización das quendas de garda: entrada/saída/recreo. 
● Elevar as propostas de E. Primaria 
● Redactar o Plan de Adaptación 
● Difusión da autoenquisa ás familias de E.P. 
● Elaborar o Plan de Adaptación e o Plan de continxencia. 
● Xestión da atención educativa en caso de gromos. 
● Difusión da cartelería e das pegadas Coronavirus. Para esta tarefa requirirá axuda doutras 

compañeiros e compañeiras que eles designarán. 

Membro 3 Rocío del C. Iglesias Lorenzo Cargo Mestra de E.I. Teléfono 982 870120 

Suplente Mª Isabel Franco Rejes Cargo Mestra E.Infantil Teléfono 982 870120 

Tarefas 

● Elevar as propostas do equipo de educación infantil. 
● Elaborar o Plan de Adaptación e o Plan de continxencia. 
● Difusión da autoenquisa ás familias de E.I. 
● Difusión da cartelería e das pegadas Coronavirus. Para esta tarefa requirirá axuda doutras 

compañeiros e compañeiras que eles designarán. 
● Rexistro e inventario do material Covid. 

 
3 Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE BURELA Teléfono 

Contacto 
Facultativo: Mª Aránzazu Miguel Gómez 

982 58 05 85 
Enfermería: Mª Victoria García Leiras 

 
  

mailto:ceip.virxedocarme.burela@edu.xunta.es


 
         CEIP Plurilingüe “VIRXE DO CARME” 

Rúa das Escolas, s/n                            
Tfno: 982.870120   Fax: 982.870130   
27880.- Burela (Lugo) 
E-mail: ceip.virxedocarme.burela@edu.xunta.es 

 

6 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

4 Espazo de illamento  
- Sala de reunións do Edificio 1.  
- Estará dotado de botiquín e de material de protección individual, como luvas e máscaras. Dispón 

tamén de panos desbotables, dispensador de xel e de xabón e termómetro. 
- Local  con ventilación, próximo a un aseo e con poucos elementos mobles, fácil de hixienizar. 
- Acceso ao mesmo separado de calquera outra aula e lonxe do resto de alumnado. 

  
  

5 Número de alumnos por nivel e etapa educativa 

Educación infantil (4º – grupo A) 14 

Educación infantil (4º – grupo B) 14 

Educación infantil (5º – grupo A) 14 

Educación infantil (5º – grupo B) 15 

Educación infantil (6º – grupo A) 18 

Educación infantil (6º – grupo B) 18 

Educación primaria (1º – grupo A) 14 

Educación primaria (1º – grupo B) 15 

Educación primaria (2º – grupo A) 18 

Educación primaria (2º – grupo B) 16 

Educación primaria (3º – grupo A) 14 

Educación primaria (3º – grupo B) 15 

Educación primaria (4º – grupo A) 19 

Educación primaria (4º – grupo B) 22 

Educación primaria (5º – grupo A) 23 

Educación primaria (5º – grupo B) 22 

Educación primaria (6º – grupo A) 22 

Educación primaria (6º – grupo B) 21 

 

6 Cadro de persoal do centro educativo 
Educación infantil 8 

Educación primaria 12 

Mestres/as especialistas 6 

Orientación 4 

Personal non docente 10 

TOTAL 40 
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7 Determinación de grupos estables de convivencia e profesorado 
 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula Inverno Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 5 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Franco Rejes, Mª Isabel 
Psicomotricidad: García Trigo, Mª Ersilia 
E. Musical: Rodríguez Docampo, Ana 
Lingua Estranxeira. Inglés: Pérez Veiga, Adán 
Relixión: Barcia Gallo, Fe        

 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula Outono Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 5 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Fernández García, Lydia 
Psicomotricidad:  García Trigo, Mª Ersilia 
E. Musical: Rodríguez Docampo, Ana 
Lingua Estranxeira. Inglés: Pérez Veiga, Adán 
Relixión: Barcia Gallo, Fe        

 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula Verán Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Pernas Cociña, Mª Jesús 
Psicomotricidad: Rodríguez Veiga, Alfonso 
E. Musical: Rodríguez Docampo, Ana 
Lingua Estranxeira. Inglés: Pérez Veiga, Adán 
Relixión /alternativa;  Barcia Gallo, Fe        
Apoio Infantil: García Trigo, Ersilia 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula Primavera Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Iglesias Lorenzo, Rocío del Carmen 
Psicomotricidad:Rodríguez Veiga, Alfonso 
E. Musical: Rodríguez Docampo, Ana 
Lingua Estranxeira. Inglés: Pérez Veiga, Adán 
Relixión /alternativa: Barcia Gallo, Fe      
Apoio Infantil: García Trigo, Ersilia 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Rodríguez do Campo, Estefanía 
Psicomotricidad:Rodríguez Veiga, Alfonso 
E. Musical: Rodríguez Docampo, Ana 
Lingua Estranxeira. Inglés: Pérez Veiga, Adán 
Relixión /alternativa: Barcia Gallo, Fe      
Apoio Infantil: García Trigo, Ersilia 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: López Méndez, Tamara 
Psicomotricidad:Rodríguez Veiga, Alfonso 
E. Musical: Rodríguez Docampo, Ana 
Lingua Estranxeira. Inglés: Pérez Veiga, Adán 
Relixión /alternativa: Barcia Gallo, Fe      
Apoio Infantil: García Trigo, Ersilia 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Romo Conde, Ana Belén 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Rodríguez Veiga, Alfonso 
Lingua Estranxeira. Inglés: García Martínez, Sandra 
Relixión:.Barcia Gallo, Fe 
AL: Bermúdez Bermúdez, Mª Pilar 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 5 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Díaz Reimonde, Rocío 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Rodríguez Veiga, Alfonso 
Lingua Estranxeira Inglés: García Martínez, Sandra 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Lastra Barreira, Eva 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Plástica: Pérez Veiga, Adán 
Educación Física: Rodríguez Veiga, Alfonso 
Lingua Estranxeira. Inglés: García Martínez, Sandra 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 
Audición e Linguaxe: Bermúdez Bermúdez, Mª del Pilar 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Ramudo Couto, Rocío 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Plástica: Pérez Veiga, Adán 
Educación Física: Rodríguez Veiga, Alfonso 
Lingua Estranxeira. Inglés: García Martínez, Sandra 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 
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Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Saqués Mourenza, Susana 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Meitín Rouco, Aurora 
Lingua Estranxeira. Inglés:  García Martínez, Sandra 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 
Pedagoxía Terapéutica: Lourés Castillo, Xiana 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 8 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Vázquez Varela, Mª del Pilar 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Plástica: Saqués Mourenza, Susana 
Educación Física: Meitín Rouco, Aurora 
Lingua Estranxeira. Inglés:  García Martínez, Sandra 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 
Audición e Linguaxe: Bermúdez Bermúdez, Mª del Pilar 
Pedagoxía Terapéutica: Campo Basanta , Mª Paz 

 
 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Pérez López, Sabela 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Meitín Rouco, Aurora 
Lingua Estranxeira. Inglés: García Martínez, Sandra 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 
Pedagoxía Terapéutica: Lourés Castillo, Xiana 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Gasalla Díaz, Nieves 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Meitín Rouco, Aurora 
Lingua Estranxeira. Inglés: García Martínez, Sandra 
Relixión: Barcia Gallo, Fe       
Audición e Linguaxe: Bermúdez Bermúdez, Mª del Pilar      
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Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Fernández Martínez, Mª Manuela 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Meitín Rouco, Aurora 
Lingua Estranxeira. Inglés: Pérez Veiga, Adán 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Loureiro López, Ana Isabel  
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Meitín Rouco, Aurora 
Lingua Estranxeira. Inglés: Pérez Veiga, Adán 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 
Pedagoxía Terapéutica: Campo Basanta , Mª Paz 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 7 

Profesorado 
asignado 

Titoría: Rodríguez Cagiao, Roi 
Ciencias da Natureza: Sousa Palmeiro, Javier 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Meitín Rouco, Aurora 
Lingua Estranxeira. Inglés:  Pérez Veiga, Adán 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 
Lingua Francesa: García Fernández, Elena Asunción 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 6 

Profesorado 
asignado 

Titoría: García Fernańdez, Elena Asunción 
Música: Rodríguez Dosouto, Ana 
Educación Física: Meitín Rouco, Aurora 
Lingua Estranxeira. Inglés:  Pérez Veiga, Adán 
Relixión: Barcia Gallo, Fe 
Pedagoxía Terapéutica: Lourés Castillo, Xiana 
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8 Medidas específicas para grupos estables de convivencia  

− Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula traballarase 
mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre o mesmos), 
que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a 
trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto 
dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o 
persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 

− En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, en grupos 
de convivencia estable. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as 
actividades que se realicen dentro do centro educativo 

− Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

− Pedirase máscara para o alumnado de 3 a 6 anos. O resto de alumnado, de 6 a 12 anos, empregará a 
máscara en todo momento.  

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

− Terán unha bolsa con nome para gardar a máscara e/ou ter unha de reposto. 

− Formar grupos de traballo estables, de tal xeito que se reduzan as interaccións físicas entre grupos. Deste xeito, 
garantimos que dentro da aula o contacto directo unicamente se produza entre grupos dun máximo de catro 
ou cinco alumnos (no caso de educación infantil). 

− Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en pupitres e todos orientados nun mesmo 
sentido en liña e mirando cara ao posto do profesor/a. Cando a aula o permita adoptarase a maior distancia 
posible. 

− 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 de 
Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria. 

− 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. 

− O alumnado gardará o seu material na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como 
casilleiros ou mobles, para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. Non se permite 
compartir material entre o alumnado. O material común deberá ser desinfectado antes do seu uso. 

− Cada alumno/a terá 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. 

− No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns minutos á desinfección 
da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos desbotables e solución 
desinfectante). En setembro, a diario e despois periodicamente, adicaranse os primeiros minutos para 
lembrar protocolos de hixiene, contacto social e rutinas de desprazamento polo centro. 

− Cando chegue á aula un novo mestre ou mestra, debe desinfectar a mesa e a cadeira, o material de 
uso común e aquilo que puidera ser utilizado polo/a mestre/a anterior. 

− Evitarase o desprazamento do alumnado na aula. 

− O alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais e autorizados polo equipo 
directivo previamente. 
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− Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, música ou saír ao patio, deberán respectar 
o percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde de entrada/saída asignada. 

− Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta 
desinfección de mans. 

− Para trasladarse ás aulas de uso común (música, relixión, informática) o alumnado debe permanecer 
no seu sitio  e a saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. O 
profesor/a desa aula deberá finalizar a súa clase 5 minutos antes para organizar o cambio ordenada 
e paulatinamente. No caso de que isto non sexa posible, o alumnado permanecerá na porta 
mantendo a distancia de seguridade e o grupo anterior sairá coa debida distancia de seguridade 
respecto ao que está esperando. 

− Deberá sacarse da aula todo tipo de material (xogos, xoguetes, quebracabezas...) que non podan 
desinfectarse polo tipo de material do que están feitos. 

− Para a hora da lectura utilizaranse libros que cada alumno/a traia da súa casa. 

− Nas aulas de Educación Infantil as botellas de auga de uso individual deberán estar colocadas fora do 
alcance dos nenos e nenas, habilitarase un lugar alto nun andel ou ben cada alumno/a a terá na súa 
mochila (queda a criterio do Equipo de Educación Infantil). Serán as/os titores/as os/as que 
establecerán quendas para utilizalas ordenadamente. 

− Para desprazarse polo centro deberán seguirse as sinalizacións correspondentes. 

 

9 Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible e as ausencias) 

PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE 
− Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo Covid) 
− O traballador/a que inicie síntomas durante a xornada lectiva abandonará o seu posto de traballo, 

avisando previamente á xefatura de estudos, dirección ou a algún membro do equipo COVID. 
ALUMNADO 
− As familias poñeranse en contacto co centro, ou con algún membro do Equipo Covid, vía telefónica 

chamando ao colexio  982 870120/ 982 870124 

− 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. O mestre/a que estea con el/ela nese momento avisará a algún membro do equipo COVID.  
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10 Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 
− As ausencias por sintomatoloxía compatible coa Covid 19 anotaranse nunhas follas de rexistro 

ao efecto (Anexo VIII) 

− Existen no centro follas de rexistro das ausencias por sintomatoloxía compatible con COVID 19 
do alumnado, persoal docente e non docente.  

− Nos rexistros tamén se anotarán as consultas feitas polas familia vía telefónica por síntomas 
compatibles. 

 

11 Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 
educativas. 

- 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 formado na COVID-19 

contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade a través da canle informática, denominada “EduCovid”, 
específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos posibles casos 
confirmados. Mentres non está activada ou de no ser posible comunicarase  a Xefatura Territorial, 
ao SAEG chamando ao teléfono 982 292127 en horario laboral e de 15:00h a 8:00 do día seguinte, 
festivos, sábados e domingos ao teléfono 649829090 ou ao 061. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

12 Esbozo da situación dos pupitres nas aulas. 
- Axúntase no Anexo I fotos dos bosquexos das aulas. O Equipo Covid dispón dun esbozo similar onde 

se recolle o nome do alumno e alumna en cada pupitre, co fin de determinar máis facilmente os 
contactos estreitos. En todas as aulas distanciáronse o máximo posible os pupitres. 

 

13 Identificación de espazos ou salas para uso das especialidades. 
- Cada grupo clase terá asignada unha aula  que cada ano é a mesma para cada nivel e grupo.  
- A clase de Inglés  será impartida na propia aula do alumnado, non desprazándose ás propias de cada 

materia para evitar que diferentes grupos estean nos mesmos locais. 
- Habilitase unha aula de Música en cada edificio do centro para garantir máis a estanqueidade dos 

grupos. 
- A clase de Relixión terá aula propia nos Edificios 2 e 3 e en cada cambio de clase a profesora 

desinfectará todas as mesas que foran utilizadas e ventilará segundo indica o protocolo. 
- Aula de Informática: Utilizarase para a materia de libre configuración (Iniciación á Informática). 
- E. Física: Impartirase no Pavillón para os cursos 3º, 4º, 5º, 6º de E. Primaria, no ximnasio para 1º e 2º 

de Primaria e para 5º e 6º de Educación Infantil. 
- Aula de Psicomotricidade E 1: E. Infantil 4º, 5º, 6º para Psicomotricidade. 
- Aula Usos Múltiples E 1: Utilizarase para Atención Educativa e Música. 

Todas estas aulas deberán ser desinfectadas seguindo o Protocolo establecido en este documento. 
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14 Determinación das medidas para o uso de PT, AL e D. Orientación. 
Dadas as características destas aulas e locais destinados a PT, AL e Orientación tómanse as medidas 
seguintes: 
- Emprego obrigatorio de uso de máscara por norma xeral aínda que haberá excepcións. 
- Estas aulas contarán con mampara de protección xa que, en moitas ocasións, o seu labor é 

incompatible co emprego da máscara. 

- Utilizaranse pantallas protectoras individuais para reforzar a seguridade cando estea desaconsellado 

o emprego de máscara. 

- Ventilarase o local e desinfectaranse as superficies e material utilizado despois de cada sesión. 

- O material específico de cada alumnado poderá ser levado para o domicilio, se se considera 

oportuno, en caso de ensino a distancia. 

 

15 Uso dos aseos  e asignación por grupos 
- O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O 

alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 
- 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. 
- No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado 

ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 
- A limpeza dos aseos está recollida no apartado correspondente. 
- Só pode haber un neno ou nena dentro do baño 
 
Asignación dos aseos por grupos de alumnado: 

✓ Edificio 3 
- 5º e 6º de E. Primaria -> Baños planta baixa E. 3 
- 3º e 4º de E. Primaria -> Baños primeiro andar E. 3 
✓ Edificio 2 
- 1ºB -> Baño esquerdo 1º andar 
- 1ºA -> Baño dereito 1º andar 
- 2ºB -> Baño esquerda planta baixa 
- 2ºA -> Baño dereito planta baixa 
✓ Edificio 1 
- E.I 6º e E.I 5º -> 1º andar 
- E.I 5º e E.I 4º -> planta baixa 
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16 Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, 
visitantes, persoal do concello....) 

A canle principal para a comunicación coas familias cando se trate de información xeral será a páxina 
web do centro, outras redes sociais e abalarMóbil cando sexa para comunicacións por grupos. Este 
último é preciso que o instalen todas as familias. No momento da matrícula no centro comunícaselles 
que o fagan. 
Todas as persoas alleas que precisen comunicarse co centro educativo teñen á súa disposición na 
páxina web os teléfonos e o correo corporativo.  
Cando un provedor, visitante, persoal do concello ou representante de calquera entidade relacionada 
co ámbito educativo precise unha entrevista directa con persoal docente, terá que concertar cita previa 
e solicitar permiso da dirección para acceder ao edificio administrativo, en ningún caso se poderá 
acceder ás zonas do alumnado en horario lectivo sen autorización expresa do equipo directivo. 

 

17 Uso da máscara no centro. 
 

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade e aconsellable en menores de 6 anos 
con independencia do mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas 
no ordenamento xurídico. 
Deberá dárselle un uso axeitado á máscara, é dicir, esta deberá cubrir desde parte do tabique nasal ata 
o queixo, incluído. 
O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga 
de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que 
se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de 
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no 
comedor. 
 
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo 
de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola 
súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, 
ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso 
da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 
 
Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros incluírase a 
formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os 
sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso. 
 
Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras. 
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18 Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 
 
O Plan darase a coñecer á toda a comunidade educativa a través da páxina web do centro así como o 
resumo do mesmo, enlaces e calquera outra información de interese relacionada coa situación Covid 19. 
 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 
 

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

Durante a mañá: 
De 10:00h ata as 13:00 h unha persoa do servizo de limpeza realizará as seguintes tarefas por esta 
orde: 

● Limpeza dos aseos de E. Infantil (O segundo turno de limpeza destes aseos coincidirá co recreo 
de infantil) 

● Edificio 2 -> Limpeza de baños da planta alta e baixa. 
● Edificio 3-> Limpeza de baños de planta alta e baixa. 
● Desinfección dos elementos de xogo do patio.(Unha vez rematado o recreo) 
● Limpeza dos baños do patio de  E. Infantil 

Poñerase especial atención ás pomos, billas, pasamáns, cisternas e as superficies de uso frecuente. 
Produto de limpeza: desinfectante e lixivia na proporción indicada. 
 

Durante a tarde realizarase a limpeza programada pola empresa, que deberá incluír como mínimo o 
seguinte: 

• Desinfección do comedor 

• Limpeza e desinfección de todas as aulas. 

• Desinfección das mesas, cadeiras e outros elementos dos espazos comúns (sala do profesorado, 
biblioteca, aula de informática...). 

• Limpeza e desinfección das perchas e outros elementos de uso común (pomos, chaves da luz, 
teléfonos, apertura de ventás, mostradores…) 

• Ventilación de todos os espazos. 

• Limpeza de papeleiras, tendo especial coidado no material de hixiene persoal depositado nos 
contenedores COVID (con tapa e accionados por pedal e con bolsa de diferente color). 
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20 Distribución horaria do persoal de limpeza 
 
O centro ten asignada unha limpadora para a quenda de mañá que estará en horario de 10:00 h a 
13:00 h., horas que forman parte da súa xornada laboral. 
 
Pola tarde haberá dúas limpadoras, unha en horario de 14:00 h a 22:00  e a segunda limpadora, que 
está pola mañá, desde as 14:00 h ata completar a xornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

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

- Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen 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. 

- O persoal de limpeza utilizará luvas e máscara en todo momento. 
- Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse 

de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 
- Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 

15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa 
posible entre clases. 

- 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. 
 

 

22 Cadro de control de limpeza dos aseos. 
Estará exposto en cada aseo un rexistro de control de limpeza dos mesmos que inclúa as tarefas a 
realizar e a hora a que foi realizada.  

 

23 Ventilacións das aulas 
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 
minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible 
entre clases, 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. 
Nas aulas haberá un rexistro para anotar os momentos nos que se ventilou na aula. 
Para complementar a ventilación das aulas contamos con PURIFICADORES de aire en cada aula. 
Estarán encendidos durante o horario de clase nos días que pola temperatura non se poidan ter as 
ventás abertas continuamente. 
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24 Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 
- En todos os espazos do centro utilizados por alumnado, haberá unha papeleira específica e 
diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos 
desbotables, luvas, máscaras). 
- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo.  
- 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. 
 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 

25 Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 
O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e contabilización dos custos 
deste material terán un apartado específico respecto das restantes subministracións do centro, co 
obxecto de coñecer con detalle os sobre custos derivados das medidas de prevención e hixiene ante 
o COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo. 
O material estará almacenado nun almacén do Edificio 1 e serán entregados para o seu uso baixo a 
supervisión do E.C.  
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 Anexo IV 
Crearase un apartado específico dentro do inventario xeral do centro denominado “Material COVID-
19”  

 
26 Determinación do sistema de compras do material de protección. 

A parte da dotación de material por parte da Consellería o Equipo Covid realizará as compras 
preferentemente a provedores locais ou comercias de distribuidores de proximidade. Realizaranse as 
compras ao provedor que ofreza mellor prezo dentro da mesma calidade de produto.  
Evitaranse grandes cantidades de produto almacenado  por tratarse de substancias inflamables.  
Realizaranse pedidos aos provedores seleccionados antes de que se terminen os almacenados. 
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27 Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición. 
 
Antes de comezar o curso, entregarase a cada membro do claustro unha primeira dotación “Covid” 
para a súa aula que constará de:  2 litros de xel hidroalcólico, un dosificador, panos desbotables, 
máscaras, unha papeleira de pedal con tapa e desinfectante de superficies. 
A medida que se lle vaia acabando ese material, cada persoa avisará ao encargado COVID das súas 
necesidades para repoñer o material. Ao recibir o kit, a persoa receptora deberá asinar nunha folla 
de rexistro que se lle foi entregado este material.  
Para o profesorado que atende alumnado con NEE tamén recibirá luvas desbotables, pantalla 
protectora e mampara de metacrilato para utilizar con aqueles que polas súas circunstancias non 
poda levar máscara. 
O responsable da dotación de material do Equipo Covid revisará periodicamente o inventario e 
trasladará ao coordinador as necesidades para proceder á reposición. 
En todos os locais do centro e aulas de especialidade haberá dispensador de xel para a desinfección, 
panos desbotables e desinfectante de superficies. 
En cada sala de profesores haberá mascaras de reposto de adulto e de neno/a. 

 
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

28 Entradas e saídas 
Para organizar as entradas e saídas escalonadamente, respondendo ao protocolo da Consellería de 
Educación, realizaranse segundo se describe a continuación. 

⮚ ENTRADA EDUCACIÓN INFANTIL: O conserxe abrirá a cancela ás 8:55 para permitir a entrada 

escalonada dos grupos que se fará coa seguinte orde: 

- 9:00 h. -> O alumnado de 6º A de E.I. formará a fila pola zona das ventás e o alumnado de 6º B de E.I. 

na zona do tobogán amarelo, sempre coa persoa acompañante e  situándose nas marcas azuis do 

chan, respectando a distancia de seguridade. Os adultos levarán máscara obrigatoriamente. Unha vez 

que entren na zona das aulas os acompañantes non poderán permanecer no patio, sairán do recinto 

canto antes para permitir a entrada aos seguintes grupos. 

- 9:05 h. -> O alumnado de 5º A de E.I. formará a fila pola zona das ventás e o alumnado de 5º B de E.I. 

na zona do tobogán amarelo, sempre coa persoa acompañante e  situándose nas marcas azuis do 

chan, respectando a distancia de seguridade. Os adultos levarán máscara obrigatoriamente. Unha vez 

que entren na zona das aulas os acompañantes non poderán permanecer no patio, sairán do recinto 

canto antes para permitir a entrada aos seguintes grupos. 

- 9:10 h. -> O alumnado de 4º A de E.I. formará a fila pola zona das ventás e o alumnado de 4º B de E.I. 

na zona do tobogán amarelo, sempre coa persoa acompañante e  situándose nas marcas azuis do 

chan, respectando a distancia de seguridade. Os adultos levarán máscara obrigatoriamente. Unha vez 
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que entren na zona das aulas os acompañantes non poderán permanecer no patio, sairán do recinto 

canto antes para permitir a entrada aos seguintes grupos. 

- O conserxe axilizará a saída dos acompañantes e pechará as cancelas á maior brevidade. 

- Non se permite a entrada aos corredores a ningún adulto e non se poderá permanecer no patio desde 

o momento da entrega do alumno/a. Para calquera xestión no centro deberá entrar pola cancela 

principal. 

⮚ SAÍDAS EDUCACIÓN INFANTIL 

As familias esperarán na mesma zona que na hora de entrada segundo o seguinte horario: 
- 4º E.I. -> 13:50 h. 
- 5º E.I. -> 13:55 h.  
- 6º E.I. -> 14:00 h.  
As familias esperarán fóra do recinto ata a súa quenda de recollida. O alumnado será entregado un 
a un e deberán abandonar o recinto seguidamente.  

 As entradas en Educación Primaria faranse polas cancelas asignadas ao efecto, en cada unha haberá 

unha persoa de garda que será a encargada de abrir e pechar á hora correspondente. O alumnado entrará 

directamente sen facer ringleiras, mantendo sempre a distancia de seguridade entre persoas e 

dirixíndose directamente á aula correspondente. 

● ENTRADA 1º e 2º de EDUCACIÓN PRIMARIA 
- De 8:55 a 9:10 h. Entrada pola rampa que da á “Rúa do Colexio”. Accederán directamente á aula 
sen facer fila. Na aula estará o profesor ou profesora correspondente. 
 

● SAÍDA 1º e 2º de EDUCACIÓN PRIMARIA 
- 1º E.P. -> 13:55 h.  
- 2º E.P. -> 14:00 h. 
- Sairán pola mesma rampa de entrada. A persoa encargada de recoller ao neno ou nena 
procurará estar no mesmo sitio para axilizar a saída.  
 

● ENTRADA 3º e 4º de EDUCACIÓN PRIMARIA 
- De 8:55 a 9:10 h. Entrada pola cancela da “Rúa das Escolas”. Accederán ao seu edificio pola 
entrada principal. 

● SAÍDA 3º e 4º de EDUCACIÓN PRIMARIA 
- 3º E.P. -> 13:55 h.  
- 4º E.P. -> 14:00 h. 
- Sairán pola mesma cancela de entrada. A persoa encargada de recoller ao neno ou nena 
procurará estar no mesmo sitio para axilizar a saída.  

 
● ENTRADA 5º e 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA 

- De 8:55 a 9:10 h. Entrada pola cancela peonil do aparcamento. Unha vez no recinto escolar cada 
grupo entrará pola porta da súa aula, agás o curso que estea na actual aula de inglés que entrará pola 
entrada do aparcamento. 
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● SAÍDA 5º e 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA 
- 5º E.P. -> 13:55 h.  
- 6º E.P. -> 14:00 h. 
- Sairán pola porta da súa aula e pola mesma cancela de entrada. A persoa encargada de recoller 
ao neno ou nena procurará estar no mesmo sitio para axilizar a saída.  
 

✓ Os grupos que teñan alumnado con autorización para saír sos, irán diante nas filas. 
✓ É moi importante que as familias manteñan a distancia de seguridade fóra do recinto escolar 

mentres esperan polos seus fillos ou fillas. Cando os recollan deberán axilizar a saída da zona para 
evitar mesturarse co resto de grupos. 

✓ O/a profesor/a de garda de cada cancela será o encargado ou encargada de abrila e pechala e 
durante a entrada dos nenos/as estará atento/a a que ningún pai ou nai entre no recinto escolar. 
Dispoñerase de un xogo de chaves en cada edificio para isto. 

✓ Mentres dure esta situación todo o profesorado terá que estar no centro e nas aulas ás 8:55 h. para 
recibir aos primeiros alumnos e alumnas. 
 

 
29 Determinación da circulación no centro educativo, escaleiras , etc. 

- Nos corredores circularase polo lado dereito de forma individual (ringleiras de 1), para asegurar 

a distancia de seguridade en caso de cruzarnos con alguén. 

- Nas escaleiras estarán sinalizadas as zonas de subida e de baixada. 

- Nos corredores do Edificio 1 puxéronse plantas no centro como separación dos sentidos da 

circulación. 

- Nas entradas, saídas e cambios de clase o profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos 

do alumnado. 

- Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios nin que xogue 

fora dos lugares habilitados para cada grupo na hora do recreo. 
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30 Colocación de carteis e sinaléctica no centro 
 

En cada un dos tres edificios hai carteis informativos nas entradas, corredores, escaleiras e zonas 

comúns con respecto á circulación, á distancia de seguridade, medidas de hixiene social e individual. 

No interior do centro hai carteis coas recomendacións básicas de protección, lavado e desinfeccións 

de mans, uso de máscara, distancias de seguridade etc. 

Na medida do posible evitarase a colocación de anuncios, collages, murais e outros materiais nas 

paredes de corredores e aulas. 

No patio de educación Infantil están sinalados con “puntos azuis” os lugares que deberán ocupar os 

nenos e nenas e o seu acompañante á hora de entrada. Estes lugares tamén serven para ubicar á 

persoa que ven a recoller ao alumnado á hora de saída. 

 
31 Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

 - Edificio 1: Ás 9:00h o conserxe abrirá as cancelas para a entrada do alumnado e o seu 

acompañante. Supervisará a saída de cada grupo para que entre o seguinte con axilidade. Ás 9:10 

pechará. 

 - Cancela de entrada 1º e 2º: Haberá un profesor/a de garda encargada/o de abrir ás 8:55 h e de 

pechar ás 9:10 h. Así mesmo terá que supervisar que a entrada do alumnado se realice 

correctamente e recordar que se manteña a distancia de seguridade. Non permitirá a entrada de 

adultos e vixiará que ningún alumno e alumna saia do recinto escolar. O titor/a ou especialista estará 

na aula para recibir aos nenos e nenas durante o intervalo de chegada. Polo patio haberá 

profesorado que estea libre para velar polo cumprimento das medidas de seguridade. Dende a porta 

da aula os titores e titoras supervisarán os desprazamentos polos corredores vixiando 

especialmente as distancias de seguridade e que non se agrupe alumnado de clases distintas. 

- O mesmo protocolo seguirán os/as encargados/as das cancelas de 3º-4º e 5º-6º. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
 

32 Actividades extraescolares fóra da xornada lectiva 

Debido á situación sanitaria actual, non está prevista a realización de actividades extraescolares 
organizadas pola ANPA nin polo Centro Educativo. 
Atenderanse as solicitudes de actividades organizadas polo Concello de Burela ou Escolas Deportivas 
Municipais, condicionadas á aprobación dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de 
Adaptación Covid 19 2020-21” do centro. Dito protocolo determinará as medidas de prevención e 
protección fronte ao COVID e determinará as responsabilidades das persoas organizadoras . 
Asignarán postos fixos para todo o curso escolar para unha mellor trazabilidade dos contactos. Estas 
actividades só poderán levarse a cabo no Pavillón. 
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33 Reunións do Consello Escolar 
 
Os Consellos Escolares celébranse preferentemente de xeito telemático, mediante a plataforma Webex 
ou pola que determine a Consellería en cada momento. 

 

34 Titorías e comunicacións coas familias. 
- As  titorías  coas familias serán non presenciais, realizaranse mediante videochamada ou por 

teléfono. 
- Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase 

esta coas debidas medidas de protección. Habilitarase o local da encadernadora e a sala de reunións 
no Edificio 1. A persoa que acude á titoría presencial deberá esperar no pasillo das oficinas ata ser 
acompañado/a pola titora ou titor. O emprego de máscara e a desinfección de mans á entrada será 
tamén obrigatorio. Unha vez rematada a reunión procederase á desinfección do local.  

- En ambos casos (non presencial e presencial), será obrigatoria a cita previa empregando a canle de 
comunicación que estableza o titor/a (axenda, abalarMóbil),  Para isto deberá concertar cita previa 
co/a titor/a a través do alumno ou alumna ou por Abalar Móbil. 

- Ademais das titorías que se farán de xeito telemático o centro, titores o especialistas comunicarase 
coas familias a través do teléfono, correo electrónico, videochamada e especialmente por 
abalarMóbil. 

 

35 Normas para a realización de eventos. 
Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que supoñan a mestura do alumnado de 
diferentes grupos de convivencia ou clases, así como as que exixan unha especial proximidade, polo 
que non se poderán realizar eventos que inclúan máis dunha aula. Calquera celebración que teña 
lugar no centro educativo realizarase sen asistencia de público. 

 

Poderanse realizar actividades tendo en conta: 
- Preferentemente ao aire libre respectando as medidas de protección (distancia de seguridade 

e uso de máscara) 

- Poderán realizarse en quendas, desinfectando antes e despois da celebración. 

- Poderán realizarse de xeito telemático (en directo a través de videoconferencia ou cunha 

montaxe que recolla todo o realizado polos distintos grupos por separado). 

Saídas didácticas: Se procede, faranse dentro da propia  localidade, preferiblemente ao aire libre, 

sempre que se garanta o cumprimento das medidas de protección recomendadas. 
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MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 
 

36 Ubicación dos grupos de aula e normas de referencia 
O servizo de comedor realizarase no Salón Castelao respectando a distribución dos comensais 
segundo o Anexo VI.  
Respectaranse as distancias establecidas no protocolo específico de comedores publicado pola Xunta 
de Galicia e o Protocolo do centro. 
 
 
 

37 Persoal colaborador e instrucións para os mesmos 
O persoal do servizo de comedor ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, electrodomésticos 
e utensilios que se utilicen durante o servizo. Uso obrigatorio de máscara e luvas en todo o persoal e 
mantemento da distancia física de seguridade establecida. 

 

O persoal utilizará en todo momento a máscara de protección con independencia do mantemento da 
distancia de seguridade. Seralle de aplicación todo o previsto con carácter xeral para o persoal de 
centros educativos. A tal fin deberá realizar o cuestionario de Autoavaliación Covid-19 antes da 
incorporación á súa quenda de traballo e proceder de acordo coas instrucións xerais para centros 
educativos. 
Cada monitora terá asignada unha zona de atención. 
Deberán pasar lista e rexistrar as faltas a diario.  
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38 Normas específicas do servizo do comedor 
- Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento específico da 

alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o período entre os distintos 
pratos. 

- Os grupos estables de convivencia de infantil e primaria poden comer agrupados sen respectar a 
distancia de 1,5 metros. Os grupos separaranse de forma xenérica por 1,5 metros entre eles.   -
Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade entre 
eles. 

- Nas mesas de comensais de primaria haberá mamparas de separación para maior seguridade. 
- O alumnado sentarase nas mesas agrupados por aulas, para manter a continuidade do grupo de 

pertenza. Cada neno ou nena sentarase nun posto fixo para facilitar a localización dos contactos.  
- Rexistrarase o posto que ocupa cada comensal.  
- O Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que constarán os postos fixos 

asignados a cada alumno/a para garantir o control e seguimento epidemiolóxico. Levarase control 
diario da asistencia do alumnado ao comedor co mesmo fin. 

- Será obriga do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio, así como un 
estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

- Levarase control diario da asistencia do alumnado ao comedor co mesmo fin.  
- O mestre ou  mestra que imparta a última sesión nos grupos de E. Infantil, 1º, 2º, 3º e 4º de E. 

Primaria acompañará ao alumnado ata o comedor que o entregará á monitora encargada de cada 
grupo. Utilizarán mascara polos corredores e manterán o distanciamento entre os grupos. Os 
alumnos de 5º e 6º de E. Primaria serán recollidos na aula por dúas monitoras do servizo. Cada 
unha delas levará ao alumnado dun nivel en fila co distanciamento entre eles. A monitora ocupará 
o centro da fila para que o grupo A se coloque diante e o grupo B detrás. 

- Queda eliminada a opción de cepillado dos dentes, que deberá adiarse á chegada ao fogar. 
- Cando remate a comida, o alumnado sairá por grupos estables acompañados da monitora 

correspondente. Á saída do comedor farase polo patio de E. Infantil. As familias recollerán as/os 
nenas /os pola cancela de dito patio. Unha vez sexan recollidos polas familias, deberán abandonar 
o recinto escolar. 

- O comedor estará dividido en zonas de atención, cada zona estará atendida sempre pola mesma 
monitora que será a encargada de recibir as comensais á chegada ao comedor e organizar a 
colocación nas mesas. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 

39 Utilización de aulas e locais especiais. Normas de uso e limpeza. 
 
É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas asi coma a desinfección das 
superficies e materiais utilizados durante a sesión de clase. Ventilaranse ao inicio e ao remate de cada 
sesión. 
 
- Sala de Psicomotricidade E.1: 
Utilizarase só material que poida desinfectarse facilmente. Limparase o chan polo menos unha vez 
durante a mañá polo servizo de limpeza. Os bancos hixienizaranse ao remate de cada sesión. 
 
-  Aula de usos múltiples E 1 (música e alternativa)  
Os materiais empregados serán desinfectados antes da seguinte sesión. Cada grupo terá asignada 
unha hora para utilizala. Fóra deste horario haberá que consultar coa coordinadora de E. Infantil. 
 
-  Aula de informática E 3. 
Poderase utilizar seguindo o horario establecido. Os ordenadores utilizaranse de xeito individual, 
desinfectando os ratos e teclados despois do seu uso. 
 
-  Aulas de relixión E 2 e E 3 
A materia de relixión será impartida na aula de relixión seguindo as mesmas normas de desinfección 
e traslado. 
 
- Aulas de música E 2 , E 3.  
Para que o alumnado de cada edificio permaneza sempre no mesmo e asegurar máis a 
estanqueidade, creáronse aulas de música en todos os edificios, cada un cos seus propios 
instrumentos de música.  Evitarase o máximo posible a súa utilización e no caso de ser necesarios só 
se poderán utilizar por un alumno ou alumna e serán desinfectados posteriormente. 
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40 Normas específicas para a materia de Educación Física. 
 

ESPAZOS: 
EI 4º : Aula de psicomotricidade (Edificio I) 
EI 5º e 6º: Aula de psicomotricidade (Edificio I) + Ximnasio (Edificio III) 
EP 1º e 2º: Ximnasio (Edificio III) 
EP 3º, 4º, 5º e 6º: Pavillón  

 
Normas específicas Psicomotricidade: 

- Uso de mascarillas 
- Hidroxel o comezo e final de cada sesión 
- Ventilación constante dos espazos 
- Asentos persoais fixos para cada neno co máximo distanciamento posible b(tempos de espera e 

descansos) 
- Aumento dos tempos de descanso e baixada na intensidade dos exercicios 
- Dar prioridade a actividades individuais e co mínimo emprego de materiais 
- Seleccionar aqueles materiais que permitan unha boa desinfección (materiais non porosos) 
- Desinfectar todo o material empregado despois de cada uso 
 

Normas específicas Educación Física: 
- Uso de máscaras agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que 

o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. 
- Hidroxel o comezo e final de cada sesión 
- Ventilación constante dos espazos 
- Evitarase empregar os aseos ou vestiarios  
- Non se realizará o cambio de camiseta o finalizar as sesións 
- Asentos ou lugares individuais para deixar as pertenzas individuais e onde realizar os descansos 

cunha boa distancia de separación 
- Aumento dos tempos de descanso e baixada na intensidade dos exercicios 
- Priorizar actividades individuais e co mínimo emprego de materiais 
- Seleccionar aqueles materiais que permitan unha boa desinfección (materiais non porosos) 
- Desinfectar todo o material empregado despois de cada uso 

 
41 Consideracións especiais de outro tipo de aulas 

- Os cambios de aula para materias específicas ou para Biblioteca, salón de actos, etc, realizaranse 
sempre acompañados do titor ou titora e respectado as medidas hixiénicas  establecidas neste 
protocolo e extremando a limpeza por tratarse de aulas de uso compartido. 
- Nas aulas de uso común (música, informática, biblioteca, relixión) extremaranse os protocolos de 
limpeza, nestas aulas é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e nas saídas das mesmas. O 
material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser 
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 
- Evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 m. Nos casos de utilización 
de instrumentos de vento (especialmente no caso de frautas) nas clases de música ou nos exercicios 
de canto a distancia interpersoal elevarase a 3 metros. 
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42 Normas para o uso da Biblioteca 
- A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. 
- Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou 

reducir o aforo sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do 
alumnado. 

- A persoa responsable da biblioteca, 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 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. 

- Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 
- Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido 

mentres dure a situación excepcional. 
- Proporcionarase xel hidroalcohólico na entrada e saída da biblioteca. 
- Realizarase a sinalización e carteis coas normas básicas de hixiene e do emprego dos postos de 

traballo dos usuarios da biblioteca, ademais da entrada e saída.  
- Recolleranse os xogos da biblioteca para que non estean ao alcance dos nenos e nenas xa que non 

se permiten xogos compartidos. 
- Os usuarios do espazo de traballo serán os encargados da desinfección de seu posto unha vez 

rematado o emprego deste. Para iso, proporcionaráselles un kit de desinfección sen lixivia e será 
supervisado por un membro do equipo da biblioteca. 

- De ser posible un “normal” funcionamento da biblioteca estableceranse unhas quendas nas que os 
membros dos grupos de convivencia  estable poidan facer uso da mesma da forma máis segura 
posible, sen romper á súa burbulla. 

- O préstamo de libros farase de forma habitual a diferenza de que se levarán ás aulas unha vez ao 
mes uns caixóns lectores para que os nenos e nenas de cada aula poidan elixir o libro que queiran 
ler. Proporcionaráselles aos titores e titoras un caderno de biblioteca no que irán anotando as 
suxestións lectoras do alumnado para telo en conta para o próximo caixón lector do mes seguinte. 
Cando os libros sexan devoltos, deixaranse nunha Caixa de corentena onde pasará, como mínimo 
24 horas. 

- Como novidade, proporcionaráselle ao alumnado unha lista con títulos de libros relacionados coa 
educación e a crianza para que os pais, nais ou titores legais dos nenos e nenas poidan dispor destas 
lecturas en forma de empréstito. Unha vez devoltos, deixaranse nas caixas do material en corentena 
durante 24 horas. 
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 

43 Horarios, espazos e divisións 
Os recreos organízanse de forma que cada grupo-aula teña un espazo propio no que levar a cabo esta 
actividade. En Educación Primaria hai unha única quenda de recreo, na que cada grupo ten un espazo 
propio que irán rotando segundo o día, para evitar diferenzas entre os mesmos.  
En Educación Infantil creáronse tres quendas de patio, no que hai dous espazos diferenciados onde 
dous grupos por turno irán turnando en días alternos canda un o seu espazo. 
Unha vez rematado o tempo de recreo o persoal de limpeza desinfectará os aparellos de xogo. 
 
Patio E. Primaria:                                                                                                      Patio E. Infantil: 
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44 Asignación do profesorado de vixilancia 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

45 Metodoloxía e materiais a empregar, traballo en recantos e uso do material. 
 

A metodoloxía a empregar será activa, baseada na aprendizaxe por proxectos e aprendizaxe cooperativo 
en grupos de 3-4 persoas e procurando gardar as distancias entre grupos. 
Os materiais a empregar serán individuais, cada neno/a terá o seu material (cadernos, rotuladores, cores, 
tesoira….) en caixóns tamén individuais e claramente identificados. 
O traballo en recantos levarase a cabo sempre respectando os grupos de convivencia. 

 
46 Uso dos baños 
 

Repartíronse os lavabos e wc por cursos, tanto nos baños das aulas como nos do patio. O aforo será de 
1/3. Así mesmo evitarase que coincidan nos baños nenos e nenas de distintas aulas. 

 
47 Uso do patio e tempo de merenda 
 

A merenda levarase a cabo na aula, sentados na súa mesa polo tanto en grupos de convivencia. 
En canto ao patio realizaranse 3 quendas, por niveis. Cada nivel conta con dous grupos polo que se 
repartiu o patio en dous sectores. En cada sector estará un grupo. 
O persoal de limpeza do centro desinfectará e hixienizará  tanto os baños como zonas do patio máis 
concorridas  entre cada cambio de nivel. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 
 

48 Medidas concretas en relación co diferente tipoloxía de alumnado NEE 

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras, 
no caso de non poder facer uso da mesma as aulas dispoñen de medios que garanten a protección 
individual, pantallas e mamparas.   

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de 
que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia 
de seguridade. 

- Non poderán estar na mesma aula alumnado de distintos grupos. 
- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 
- O persoal coidador do alumnado con NEE seguirá as normas deste protocolo para a súa atención. 
- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten 

escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades 
educativas especiais. 
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49 Tarefas e medidas a extremar en relación ao alumnado NEE  (profesorado e 
coidadora). 

Extremarase a atención nas zonas de recreo para que manteñan o lugar destinado á súa aula.  
Polas circunstancias do alumnado deste centro, resérvase unha parte do columpio para o seu uso e 
estará delimitado con sinalización axeitada. Os xogos, material e calquera aparello que se utilice con 
este alumnado será desinfectado inmediatamente despois do seu uso. 
 

 
PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

50 Reunións do profesorado 
Seguiranse as medidas de seguridade previstas neste plan poñendo especial atención á ventilación dos 
locais. 

- Reunións de traballo: O luns pola tarde celebraranse as reunións previstas na PXA nos lugares 
habituais, mantendo sempre a distancia de seguridade e con mascarilla. Unha vez rematadas as 
reunións desinfectaranse mesas e cadeiras. 

- As reunións de equipo docente de infantil e 1º e 2º de primaria terán lugar na sala de mestres 
de educación infantil, mantendo a distancia de seguridade.   

- As reunións de equipo docente do edificio 3 faranse na aula de inglés dese edificio. 
- Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas desde nivel ou 

ciclo, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan. 
Sala de mestres: 
Nos recreos todo o profesorado que non estea de garda poderá estar nestes espazos. Aínda así, 
prestarase especial atención á ventilación da sala. 
Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal. 
Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos de 
traballo con desinfectante. 
Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans e, ao 
finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os vasos desbotables.  

 
51 Reunións de Órganos Colexiados 
Reunións de Órganos Colexiados: 
- Claustro de profesores: Utilizarase o salón Castelao colocando as mesas o máis lonxe posible entre 

si. Todo o profesorado deberá levar máscara durante a celebración do mesmo. Unha vez rematada 
a sesión de claustro desinfectaranse as mesas e cadeiras utilizadas. No caso de que a situación o 
impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma ofertada  (Webex ou 
posiblemente Jitsi) 

- Consello Escolar: Reuniranse preferiblemente por medios telemáticos, de precisarse unha reunión 
presencial farase no Salón Castelao para que poida gardarse a distancia social requerida e que 
poidan reunirse con seguridade 

- De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico 
do Sector Público, en caso de ser necesario os órganos colexiados (Claustro e Consello Escolar) 
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poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a 
distancia. 

- Nas sesións que se celebren a distancia debe 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. 

 
MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

52 Formación en educación en saúde  

- Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene 
fronte á covid-19. 
Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 
Educación e Sanidade.  

 
 

53 Aulas virtuais 

- Todo o profesorado do centro ten unha formación básica para empregar as aulas virtuais e dixital e 
continuará a formación durante o curso 2020/21. 

- En calquera caso, o coordinador do equipo Tics xunto coa dirección do centro serán os responsables 
do traballo de mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de 
cursos e subida de información básica). 

- O resto de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de 
formación...) tamén forman parte das tarefas do equipo Tics. 

 
 

54 Formación do profesorado 
- O Equipo Covid recibirá formación básica en Covid 19 desde a Consellería de Educación. 
- Convócanse varios curso para todo o claustro de profesores xunto co CFR de Burela ea través do 

CAFI para actualización en recursos telemáticos poñendo especial atención a Aula Virtual, Edixgal, 
utilización de novas ferramentas, creación de páxina web… 

- No momento de rematar este Plan de Adaptación todo o profesorado do centro está anotado a lo 
menos nun curso de actualización nos medios informáticos. 
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55 Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

- 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 datos de 
interese,  os horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para ter unha mellor 
organización e facilitar a adquisición dos hábitos recollidos neste plan, instrucións relativas ao comedor, 
período de adaptación en Educación Infantil... 

- Estas instrucións de inicio de curso daranse a coñecer con antelación na páxina web do centro e outras 
redes sociais. 

- O centro, a través do coordinador do Equipo Covid, colaborará coa ANPA do centro para a organización 
so servizo de comedor e porá todos os medios posibles para que este servizo sexa funcional e se 
desenvolva con total seguridade. 
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ANEXO I 

ESQUEMAS DAS AULAS DE E. INFANTIL E PRIMARIA (MODELOS) 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ANEXO II -1 
 

CADRO DE CONTROL - LIMPEZA ASEOS 
 

BAÑOS PATIO EDIFICIO 1 

  MES__________________ 

DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma 

1 
    

17 
    

2 
    

18 
    

3 
    

19 
    

4 
    

20 
    

5 
    

21 
    

6 
    

22 
    

7 
    

23 
    

8 
    

24 
    

9 
    

25 
    

10 
    

26 
    

11 
    

27 
    

12 
    

28 
    

13 
    

29 
    

14 
    

30 
    

15 
    

31 
    

16 
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ANEXO II - 2 
 

CADRO DE CONTROL - LIMPEZA ASEOS 
 

BAÑOS EDIFICIO 1 - PRANTA BAIXA 

  MES__________________ 

DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma 

1 
    

17 
    

2 
    

18 
    

3 
    

19 
    

4 
    

20 
    

5 
    

21 
    

6 
    

22 
    

7 
    

23 
    

8 
    

24 
    

9 
    

25 
    

10 
    

26 
    

11 
    

27 
    

12 
    

28 
    

13 
    

29 
    

14 
    

30 
    

15 
    

31 
    

16 
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ANEXO II - 3 
 

CADRO DE CONTROL - LIMPEZA ASEOS 
 

BAÑOS EDIFICIO 1 - 1º ANDAR 

  MES__________________ 

DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma 

1 
    

17 
    

2 
    

18 
    

3 
    

19 
    

4 
    

20 
    

5 
    

21 
    

6 
    

22 
    

7 
    

23 
    

8 
    

24 
    

9 
    

25 
    

10 
    

26 
    

11 
    

27 
    

12 
    

28 
    

13 
    

29 
    

14 
    

30 
    

15 
    

31 
    

16 
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ANEXO II - 4 
 

CADRO DE CONTROL - LIMPEZA ASEOS 
 

BAÑOS EDIFICIO 2 - 1º ANDAR 

  MES__________________ 

DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma 

1 
    

17 
    

2 
    

18 
    

3 
    

19 
    

4 
    

20 
    

5 
    

21 
    

6 
    

22 
    

7 
    

23 
    

8 
    

24 
    

9 
    

25 
    

10 
    

26 
    

11 
    

27 
    

12 
    

28 
    

13 
    

29 
    

14 
    

30 
    

15 
    

31 
    

16 
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ANEXO II - 5 

 

CADRO DE CONTROL - LIMPEZA ASEOS 

BAÑOS EDIFICIO 2 - PRANTA BAIXA 

  MES__________________ 

DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma. DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma 

1 
    

17 
    

2 
    

18 
    

3 
    

19 
    

4 
    

20 
    

5 
    

21 
    

6 
    

22 
    

7 
    

23 
    

8 
    

24 
    

9 
    

25 
    

10 
    

26 
    

11 
    

27 
    

12 
    

28 
    

13 
    

29 
    

14 
    

30 
    

15 
    

31 
    

16 
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ANEXO II - 6 
CADRO DE CONTROL - LIMPEZA ASEOS 

BAÑOS EDIFICIO 3- 1º ANDAR 

  MES__________________ 

DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma 

1 
    

17 
    

2 
    

18 
    

3 
    

19 
    

4 
    

20 
    

5 
    

21 
    

6 
    

22 
    

7 
    

23 
    

8 
    

24 
    

9 
    

25 
    

10 
    

26 
    

11 
    

27 
    

12 
    

28 
    

13 
    

29 
    

14 
    

30 
    

15 
    

31 
    

16 
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ANEXO II - 7 
 

CADRO DE CONTROL - LIMPEZA ASEOS 

BAÑOS EDIFICIO 3 - PRANTA BAIXA 

  MES__________________ 

DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma 

1 
    

17 
    

2 
    

18 
    

3 
    

19 
    

4 
    

20 
    

5 
    

21 
    

6 
    

22 
    

7 
    

23 
    

8 
    

24 
    

9 
    

25 
    

10 
    

26 
    

11 
    

27 
    

12 
    

28 
    

13 
    

29 
    

14 
    

30 
    

15 
    

31 
    

16 
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ANEXO III 
 

REXISTRO VENTILACIÓN 
 

AULA Nº _____ GRUPO _____ 

  MES__________________ 

DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma DÍA 
1ª 
vez 

2º 
vez 

3º 
vez 

Firma 

1 
    

17 
    

2 
    

18 
    

3 
    

19 
    

4 
    

20 
    

5 
    

21 
    

6 
    

22 
    

7 
    

23 
    

8 
    

24 
    

9 
    

25 
    

10 
    

26 
    

11 
    

27 
    

12 
    

28 
    

13 
    

29 
    

14 
    

30 
    

15 
    

31 
    

16 
    Seguiranse as instrucións de ventilación que 

constan no Anexo IX 
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ANEXO IX 

XANELAS E PERSIANAS (Edificio 2 e 3) 

PARA EVITAR QUE AS PERSIANAS SE DESMONTEN OS DÍAS QUE FAGA VENTO SEGUIRANSE AS SEGUINTES 

INSTRUCIÓNS DURANTE A XORNADA LECTIVA 

 

XANELA ABERTA  ------------------>   PERSIANA LEVANTADA 

 

PERSIANA BAIXADA  ------------------>  XANELA PECHADA 

 

ÁS 14:00 H. AS XANELAS QUE QUEDEN ABERTAS PARA VENTILACIÓN DEBERÁN TER AS PERSIANAS 

LEVANTADAS. 

VENTILACIÓN POLA TARDE 

DURANTE A LIMPEZA DA AULA ABRIRANSE TODAS ES XANELAS E DEIXARANSE PECHADAS AO REMATAR.  
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VENTILACIÓN - RENOVACIÓN DE AIRE 

VENTILACIÓN  (Edificio 2 e 3) 

Se a temperatura o permite unha ventá estará reclinada toda a xornada lectiva. 

Ventilaranse as aulas como mínimo tres veces ao día: 

❖ Ao rematar a 1ª sesión (aprox.) durante 5 min. 

❖ 11:45 h (recreo) 

❖ 14:00 h - Cando a temperatura exterior sexa baixa ou faga vento quedarán reclinadas e 

coas persianas levantadas ata facer a limpeza das aulas. Pecha as xanelas o servizo de 

limpeza. 

Cando as condicións meteorolóxicas o permitan e non coincida con días de calefacción estarán 

abertas as xanelas o maior tempo posible. 

PURIFICADORES:  Progamaranse para 5 horas. Encéndense ao chegar á aula e apagánse ao rematar 

a xornada. 
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VENTILACIÓN - RENOVACIÓN DE AIRE 
 

VENTILACIÓN  (Edificio 1) 

Se a temperatura o permite unha ventá estará algo aberta toda a xornada lectiva. 

Ventilaranse as aulas como mínimo tres veces ao día: 

❖ Ao rematar a 1ª sesión (aprox.) durante 5 min. 

❖ 11:45 h (recreo) 

❖ 14:00 h - Pecha as xanelas o servizo de limpeza. 

Cando as condicións meteorolóxicas o permitan e non coincida con días de calefacción 

estarán abertas as xanelas o maior tempo posible. 

PURIFICADORES:  Progamaranse para 5 horas. Encéndense ao chegar á aula e apagánse 

ao rematar a xornada.
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ENQUISA SOBRE RECURSOS TECNOLÓXICOS NO FOGAR 

 

Co fin de coñecer ao alumnado que puidera perder o acceso á educación telemática no 

caso de ensino a distancia é preciso que cubran esta enquisa e a entreguen á/ao titor/a 

o antes posible. 

Nome e apelidos do/a 

alumno/a 

 Curso  

Correo electrónico familiar de 

contacto 

 Teléfono   

 

 

Marque con unha (X) a resposta. SI NON 

1. Ten a/o alumna/o conexión a Internet no fogar?   

2. Ten a/o alumna/o conexión a Internet no móbil (datos móbiles)?   

3. Dispón a/o alumna/o de ordenador ou tablet para o seu uso?   

4. Dispón a familia de impresora na casa?   

5. Ten a familia instalada a aplicación abalarMóbil no seu teléfono?   
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