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1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15023508 CEIP Plurilingüe Virxe do Mar 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Illas Cíes, nº 2 15570 

Localidade Concello Provincia 

Narón  Narón A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881 93 03 83 ceip.virxedomar@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvirxedomar/ 
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Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de desvío 
a un teléfono móbil) 

609 71 39 93 

Membro 1 Mª del Carmen Loureiro Rodríguez Cargo Directora 

Suplente: Iria Rico Varela Secretaria 

Tarefas asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo Covid 
• Coordinadora do COVID 
• Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade. 
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia 
• Comunicación de casos 
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario 
• Comunicación de casos 

Membro 2 Susana  Estévez Sixto Cargo Xefa de Estudos 

Suplente: Jorge Vidal Franco Orientador 

Tarefas asignadas 
• Elevar as propostas do equipo de Educación Infantil 
• Coordinar as entradas, saídas  e recreos do alumnado de infantil 
• Comunicación cos membros da comunidade educativa 

Membro 3 Mª Jesús López Maiztegui Cargo Mestra de PT 

Suplente: Rita Carballo de Dios Mestra de inglés 

Tarefas asignadas 
• Elevar as propostas do equipo docente de EP 
• Coordinar as entradas, saídas  e recreos do alumnado de EP 
• Comunicación cos membros da comunidade educativa 

 

 

3. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 

Aula de plástica (antiga sala de mestres) na planta baixa do centro. 
Dotación: 

- Máscaras cirúrxicas 
- Máscaras PFPP2 
- Batas desbotables 
- Pantallas 
- Xel hidroalcohólico 
- Luvas 
- Panos desbotables 
- Papeleira con pedal 
- Listaxe de contactos do alumnado 

 

4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

EDUCACIÓN INFANTIL  

4º E.I. 16 

5º E.I. 25 

6º E.I. 23 

mailto:ceip.virxedomar@edu.xunta.es
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TOTAL 64 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

1º EP 25 

2º EP 20 

3º EP 18 

4º EP 34 

5º EP 18 

6º EP 30 

TOTAL 145 

 

5. Cadro de persoal do centro educativo 

PERSOAL DOCENTE 20 

PERSOAL NON DOCENTE 4 

 

6. Determinación dos grupos estables de convivencia 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 4º EI Grupo A 

Aula 3 anos Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 5º EI Grupo A 

Aula 4 anos Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL Nivel 6º EI Grupo A 

Aula 5 anos Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 1º EP Grupo A 

Aula 1º Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 2º EP Grupo A 

Aula 2º Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º EP Grupo A 

Aula 3º  Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 3º EP Grupo B 

Aula 4º A Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 4º EP Grupo A 

Aula 4º B Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 6 

mailto:ceip.virxedomar@edu.xunta.es
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Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 5º EP Grupo A 

Aula 5º  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7 

 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º EP Grupo A 

Aula 6º A Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 6º EP Grupo B 

Aula 6º B Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 5 

 

Non están contabilizadas, dentro do profesorado, as intervencións dos especialistas de PT e AL nas aulas. 

 

7. Medidas específicas para os grupos de infantil 

- Todo o alumnado accederá ao centro con mascarilla e  é recomendable estar con ela 

durante toda mañá. 

- Todo o alumnado traerá un cordón para as máscaras co fin de telas colgadas no momento que 

non estean a usalas. 

- Cada grupo  de convivencia estable permanecerá na súa aula onde poden xogar e socializar 

entre si sen ter que manter criterios de limitación de distancia. 

- Garantirase a estanquidade do grupo en todas as actividades que se realicen no centro. 

- O alumnado colocará as súas prendas nos colgadoiros asignada de forma individual e as 

mochilas nos ganchos das mesas. 

- Realizarase  unha hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa polo menos á entrada e 

saída  no centro, antes e despois do patio, antes e despois da parva e antes e despois de ir ao 

aseo. 

- Cada clase contará con carteis relativos á hixiene e prevención con respecto ao COVID. 

- Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto social. 

- Traballaran mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as. 

- Cada grupo terá o seu propio kit básico de material de traballo. 

- Sempre que se empregue material común, terá que ser desinfectado despois de cada uso. 

- No caso de empregar a PDI, procederase a hixienizar o material empregado. 

- A merenda realizarase na aula, cada un no seu sitio. 

- Os especialistas de música, inglés e relixión impartirán clase nas aulas de cada grupo. 

- Cada grupo so se trasladará ao ximnasio. 

- Mentres están no recreo o persoal de limpeza desinfectará as mesas e cadeiras. 

- Cada clase clase ten un baño asignado. 

- Intentarase evitar ao máximo os desprazamentos do alumnado pola aula, pero permitirase que 

se levanten para facer exercicios de estiramento. 

 

 

 

8. Canle de comunicación co equipo COVID 

- As familias poñeranse en contacto co equipo COVID a través do 
        Correo electrónico: ceip.virxedomar@edu.xunta.es 
        Teléfono:  881 93 03 83 
         

mailto:ceip.virxedomar@edu.xunta.es
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- A comunicación co  equipo COVID  polo persoal non docente e profesorado será a través do 
teléfono móbil á directora e/ou xefa de estudos. 

 

 

9. Rexistro de ausencias  

- Do rexistro de ausencias por parte do alumnado encargarase cada titor/a do grupo. As fami-
lias teñen a obrigatoriedade de informar do motivo da ausencia. 

- O rexistro de ausencias do persoal non docente e profesorado será  levado a cabo pola xe-
fatura de estudos e/ou dirección.. no caso de ter síntomas compatibles co COVID, chamar ao 
centro de saúde correspondente e seguir as súas indicacións. 

 

10.  Comunicación de incidencias as autoridades sanitarias e educativas a través da aplicación informática 

 
A directora  será a encargada de comunicar as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas e 
subir os datos á aplicación dispoñible para tal fin.  
Na súa ausencia, encargarase un dos membros do equipo COVID; membro 2, membro 3, por esta 
orde.  
No caso  de que non estea ningún membro do equipo COVID as incidencias serán comunicadas polo 
suplente 1, suplente 2 ou suplente 3 por esta orde. 

- Sempre  que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnóstico confir-
mado de Covid-19, deberá poñerse en contacto coa CSC para identificar os contactos estrei-
tos do ámbito educativo. 

- O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contactos es-
treitos do caso, na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profeso-
rado e outros ( recreos.....) 
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Medidas xerais de protección individual 

 

11. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que sexa 

reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

Fotos no ANEXO I. 

 

12. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias 

mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

Todos os grupos teñen asignada a súa aula ordinaria. 

 

 

13. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación  

Contarán con mamparas de protección e pantallas protectoras. 

Entre cada sesión, con presencia de alumnado, realizarase ventilación de 5 minutos e desinfección dos 

materiais empregados. 

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo. Ver Anexo II 

 

15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

- Preferentemente telemáticas e/ou telefónicas. Deixarase constancia da reunión por parte do 

titor/a. 

- Cando sexa necesario unha titoría  presencial, so en casos excepcionais, e sempre con cita 

previa.  Se fose necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade para 

poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta. Nesta modalidade cumpriranse 

as normas de seguridade reflectidas no plan de actuación. 

 

15. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...) 

- Familias: a información ás familias levarase a cabo a través de Abalar Móbil. E moi importante 

que todas as familias descarguen a aplicación. Para as familias que non poidan ter a aplicación 

empregarase o correo electrónico ou en último lugar chamada telefónica.. 

- Persoal do concello, visitantes e outros: información a través do correo electrónico, teléfono 

ou previa solicitude de cita para achegarse ao cole. 

 

16. Uso da máscara no centro 

- Non se poderá acceder ao centro educativo  sen estar provisto de máscara. 

- Os membros do equipo COVID velarán para que todo o profesorado e persoal non docente 

usen a máscara de forma continúa. 

- O profesorado e persoal non docente  deben usar máscara de forma continua no centro non 

só pola súa función de protección senón tamén polo seu carácter exemplifícante. 

- O alumnado usará SEMPRE  a máscara 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 es-

toxo específico para gardala en caso necesario. 

mailto:ceip.virxedomar@edu.xunta.es
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- A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do 

alumno/a ou da persoa obrigada. 

- Todo persoal alleo ao centro deberá entrar provisto de máscara, respectar a distancia de se-

guridade e as indicacións do persoal  do centro para garantir a seguridade. 

- Teñen consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimen-

tos do uso de máscara por parte do alumnado. Polo que se respecta ao profesorado e persoal 

non docente estarase ao previsto na súa normativa. 

 

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O presente Plan será distribuído entre o profesorado a través do correo electrónico e estará a disposi-

ción de toda a comunidade educativa na páxina web do centro, a través  da plataforma Abalar remiti-

rase o vínculo da páxina web do Plan ás familias. 

Ao alumando, dende as titorías, informarase do Plan e das medidas que lles afectan. 

Unha vez empezada a dinámica das clases, e coa casuística do día a día, faranse as modificacións 

oportunas a este plan. 

mailto:ceip.virxedomar@edu.xunta.es
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Medidas de limpeza 

 

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

- 1 vez ao día limparanse todas as dependencias do centro 

- 2 veces ao día os baños  

Pola mañá: 

- Ventilación das aulas,  alomenos 15 minutos antes da chegada do alumnado. 

- Limpeza de baños 2 veces, facendo especial fincapé nos pomos das portas, billas, cisternas, 

water e lavabo 

- Limpeza das mesas e cadeiras cando o alumnado estea no recreo  

- Limpeza xeral dos baños cando o alumnado estea no recreo  

- Limpeza da sala de mestres despois do último recreo 

- Limpeza da biblioteca e sala de informática despois de cada uso. 

- Limpeza e ventilación do espazo de illamento cada vez que sexa empregado. 

Pola tarde: 

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

- Limpeza e desinfección dos despachos 

- Limpeza e desinfección da sala de mestres 

- Limpeza e desinfección do ximnasio 

 

19. Distribución horaria do persoal de limpeza  

Dúas quendas, unha persoa en cada quenda: 
- De 07:30 a 15:00 
- De 14:00 a 21:30 

 

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

Luvas e máscara 

Cada limpadora contará cos seus propios utensilios de limpeza 

 

21. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada baño haberá un modelo semanal de control de limpeza, no que se rexistran as horas na que 

se limpou  e quen a realizou. 

ANEXO III 

 

22. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas  

En todas as aulas haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. ANEXO IV 

A primeira hora será responsable o conserxe e/ou limpadora, 15 minutos antes de empezar as clases. 

O resto da mañá será responsabilidade do profesorado o que, antes de cada cambio de clase, abrirá as 

ventás durante 5 minutos. Deixará ventilando durante os recreos e ao finalizar as clases. 

Cando as condicións meteorolóxicas  o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posi-

ble. 

 

 

mailto:ceip.virxedomar@edu.xunta.es
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23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos haberá unha papeleira específica  “etiqueta respiratoria” con tapa e pedal 

para desbotar os elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 

- Cando un alumno/a ou profesorado presente síntomas compatibles co COVID, recollerase a 

bolsa da papeleira específica, meterase noutra bolsa e tirarase no colector de lixo do exterior do 

centro. 

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: plástico, papel e lixo xeral. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceip.virxedomar@edu.xunta.es


 

 

C.E.I.P. PLURILINGÜE VIRXE DO MAR 
Rúa Illas Cíes, núm. 2  -  15570 - NARÓN  (A   Coruña) 

Tfno: 881 93 03 83 
                ceip.virxedomar@edu.xunta.es 
  

  

Páxina 12 de 43  

 

Material de protección 

 

24. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

- A secretaria do centro, xunto co equipo COVID,  será a responsable do rexistro e inventario do 
material. 

 

 

25. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- O centro poñerá en cada estancia: dispensadores de hidroalcohol, panos desbotables ou rolos 

de papel, papeleiras de pedal e desinfectante para os utensilios e equipos de traballo 

- Outro material: xabón, luvas, máscaras, pantallas 

- Para mercar o material solicitaranse varios orzamentos facendo a adquisición naquela empresa 

que ofreza o mellor prezo e solicitar aqueles produtos que se axusten ás necesidades.  

 

26. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

- Ao inicio de curso cada clase  e espazos comúns estarán provistos do material exposto no 

punto anterior. A medida que se vaia esgotando o responsable da aula, titor ou especialista se-

gundo o caso, será o encargado de avisar en secretaría da necesidade efectiva, para proceder 

a reposición do material. 

 

mailto:ceip.virxedomar@edu.xunta.es
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Xestión dos abrochos 

 

27. Medidas  

- Considerarase gromo a calquera agrupación de 3 ou máis casos con infección activa nos que 

se establecese un vínculo epidemiolóxico. Sempre que se detecten 3 ou mais casos no centro 

nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último caso) valorarase a 

situación por parte das autoridades sanitarias. 

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

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

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

algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.  

- Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID que se encontre á 

espera do resultado, evitarán as interaccións sociais ata que se confirme o resultado. Se eses 

conviventes non dispoñen dunha pauta de vacinación completa e tampouco foran 

diagnosticados da Covid-19 nos últimos 6 meses deberán non asistir ao centro ata que se 

resolva a situación do caso sospeitoso. 

- O alumnado ou persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados 

contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento lles indique o contrario. 

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID -19 no centro educativo seguirase o  protocolo 

de actuación do centro:  

o Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala Covid ata a recollida por 

parte da familia. Esta sala, habilitada na planta baixa, disporá de adecuada ventilación, 

xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa 

responsable do manexo da Covid-19 no centro educativo e cos familiares ou titores 

legais. 

o A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección 

adecuado: 

▪ Máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva 

▪ De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha 

exención para o uso da máscara por xustificación médica ou é menos de 6 anos 

e non usa máscara, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula 

(KN95), ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na 

eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá 

utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade de utilización da 

pantalla. 

▪ Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa 

Covid-19, os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa 

traballadora do centro nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar 
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interior coa ventilación adecuada. 

o En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase 

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

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

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

- No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus no noso centro tanto 

sexa alumnado, profesorado ou persoal do centro, a directora (como coordinadora do equipo 

COVID-19)  a petición dos servizos de saúde a través de EduCovid, incluirá na aplicación 

informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos 

compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa próxima 

vencellada ao centro educativo. 

- A familia dun neno ou nena, que teña sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

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

diagnóstica.  

- Tras a aparición dun caso  confirmado da Covid 19 seguíranse as recomendacións da CSC e, 

no caso de gromos, da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar 

illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da 

forma habitual en función do número de contactos identificados en cada gromo. 

- A autoridade sanitaria,  en coordinación coa Consellería de Educación, determinará en cada 

caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena  o 

que se comunicará ao equipo Covid do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, 

sen prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 

-  A autoridade sanitaria, en función  do número de contaxios, poderá ordenar a corentena 

dun grupo determinado de contactos estreitos do  centro, o peche dunha ou varias aulas, 

dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade  co previsto na 

“Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e o 

“Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARSCovV-2 no ámbito 

educativo de Galicia”, cos seguintes supostos: 

o Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

calquera alumno/a, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador 

que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia menor de 2 metros ao 

redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os 

contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes 

en cada momento. 

o As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. 

As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado deberán permanecer en corentena ata que obteñan o resultado negativo da 

PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto co caso confirmado. Se, 

polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confirmado e non se 

realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. O restante alumnado da aula que non 

teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á 

aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de Covid nun prazo non 

superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñen unha posible infección por 
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Covid-19. 

o En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e 

niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 

corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, do nivel educativo 

completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que 

integran o centro educativo.  

- A  aparición  dun  contaxio  sospeitoso con  posterior  confirmación é  un  suposto  de  

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada 

en illamento  de polo menos 10 días da  no caso da persoa enferma, e de entrada en 

corentena de 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito 

de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

presente protocolo, na resolución que se dite aos efectos do Plan de Continxencia ante peches 

de aulas ou centros educativos no contexto Covid-19 nos centros de ensino non universitario 

sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 así 

como para a elaboración de horarios nos centos docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 para o desenvolvemento de ensino 

a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da 

Covid-19, relativas ao ensino a distancia. 

- Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou 

centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O grupo de 

Coordinación de Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o 

retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro 

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID -19 no centro educativo seguirase o presente 

plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso individual, á aula habilitada na 

planta baixa. Colócase unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa 

que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar ao alumnado. 

- A persoa ou o seu titor deberán chamar ao centro de saúde de Atención Primaria  para 

solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS, e seguiranse as súas instrucións. 

o En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao  

061 

o  O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido 

por máscara, e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación 

médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

- De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao equipo Covid-

escola do centro de saúde de referencia. 

- No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus no noso centro tanto 

sexa alumnado, profesorado ou persoal do centro, a directora (como coordinadora do equipo 

COVID-19)  incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os 

que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu 

profesorado, a aplicación xerará unha alerta na CSC (Central de Seguimento de Contactos) 

quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán 
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a consideración de contactos estreitos dun caso de COVID-19 e deberán estar en corentena no 

seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

- A familia dun neno ou nena, que teña sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

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

diagnóstica.  

- Tras a aparición dun caso  confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade 

Sanitaria. 

- A autoridade sanitaria,  en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena 

dun grupo determinado de contactos estreitos do centro,  o peche dunha ou varias aulas, 

dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos 

seguintes supostos: 

o Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

calquera alumno/a, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador 

que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia menos de 2 metros ao 

redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os 

contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos 

vixentes. 

o As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado deberán entrar en corentena nos seus domicilios e suspenderán mentres 

dure este a ensinanza presencial por un período de 14 días. O restante alumnado da 

aula que non teña a consideración de contacto estreito  poderá continuar coas 

asistencia presencial á aula. A estes realizaráselle unha proba de COVID nun prazo 

non superior a 48 horas. 

o En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e 

niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 

corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, do nivel educativo 

completo, ou do centro educativo.  

- A  aparición  dun  contaxio  sospeitoso con  posterior  confirmación é  un  suposto  de  

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada 

en corentena de polo menos 10 días da  no caso da persoa enferma, e de entrada en 

corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito 

de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas 

no presente protocolo  relativas  ao  ensino  a  distancia.   

- Finalizado o período de illamento/corentena das persoas que conforman unha aula, nivel 

educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria 

presencial. O grupo de Coordinación de Seguimento da Pandemia determinará o momento a 

partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o 

comunicará ao centro. 
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28. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa  

- A directora do centro será a encargada de comunicar as incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas.  

- Na súa ausencia, encargarase un dos membros do equipo COVID; membro 2, membro 3, por 

esta orde. E na ausencia destes o suplente 1, suplente 2 e suplente 3 por esta orde. 
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Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

29. Procedemento de solicitudes  

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulne-

rables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o 

permita, e mantendo s medidas de proteccións de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de 

Prevención de Riscos laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á 

infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección 

necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 

riscos fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 

Cando un traballador vulnerable para COVID-19 (persoas con enfermidades cardiovasculares, incluída 

hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, 

cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida (IMC > 

40), embarazo e maiores de 60 anos) considere necesaria  unha avaliación da súa saúde, deberá seguir 

os seguintes pasos: 

1. A persoa interesada solicitará á Dirección do centro o ANEXO V do protocolo “Modelo de soli-

citude para a determinación de persoal especialmente sensible”.  

2. A Dirección do centro emitirá, por cada solicitante, o ANEXO VI cuberto, “Modelo de certificación 

de condicións de seguridade no centro educativo”, no que se indican as tarefas e condicionantes 

específicos do posto de traballo, e as medidas de protección existentes. 

3. A Dirección do centro emitirá cada día as solicitudes e os informes emitidos á Inspección Médica 

Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación da Coruña. 

4. A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo elec-

trónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente 

para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa 

análise da devandita documentación o facultativo emitirá o informe. O/a traballador/a achegará 

toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles; no 

caso contrario, entenderase que desiste da súa petición.  

5. Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o traballador terá a obriga de acudir pre-

sencialmente ao centro. 

6. Finalmente, se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación Persoal-

centros reflectindo o motivo no apartado Observacións. 
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Medidas de carácter organizativo 

 

30. Entradas e saídas  

Entradas: 
Abriranse ás portas de entrada ás 08:50. O alumnado de EI pola entrada da Rúa Marina Española e o 

alumnado de EP polo portalón da Rúa Illas Cíes. 
- O alumnado pode ir entrando ao patio e colocarase na fila que que ten asignada, poñerase no 

primeiro círculo que estea libre (para evitar contactos)  onde esperará ata o momento de en-

trada. 

- Os cursos de 1º, 2º, 4ºA,  5º  e 6º A, subirán ás clases pola porta de acceso do patio de EP. 

- O alumnado de EI, 4º B, 5º e 6ºB, subirán ás clases pola porta de acceso do patio de EI. 

- Aquel alumnado que chegue ao centro unha vez pechadas as portas ás 09:05 horas, non po-

derá acceder ao centro ata a seguinte hora lectiva (09:50, 10:40, 12:00, 13:10) 

Saídas: 
- Abriranse as portas ás 13:40 horas 

- As familias de EI poderán acceder ao recinto e colocaranse no espazo habilitado para cada 

aula. 

- As familias de EP, recollerán ao alumnado polo portalón da Rúa Illas Cíes, sen acceder ao 

centro. O profesorado acompañará ao alumnado ata o portalón para entregar ás familias. Ex-

cepción:  

-  1º sairá pola porta do comedor 
- 4º B pola porta da ala de EI da Rúa Illas Cíes. 

Horario de saída:  

✓ Educación Infantil: 13:45. O profesorado acompañaraos ata a súa zona de espera no patio e 

entregaraos individualmente. 

✓ Alumnado de EP sairá nas seguintes quendas: 

- 1º e 2º , ás 13:45 horas 

- 3º e 4º , ás 13:50 horas 

- 5º e 6º, ás 14:00 horas 

 

31. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

As portas de entrada e saída aparecen recollidas no punto anterior. 

 

32. Carteleira e sinaléctica  

✓ Colocarase carteleira nas aulas e nos espazos común, reservando os espazos máis visibles 

para que primen por riba doutra carteleira: 
- Nos baños, carteis que recorden a correcta hixienización das mans. 

- Nas aulas, cartel explicativo da colocación do uso da máscara. 

- Nas aulas, cartel recordatorio das normas de hixiene. 

- Os corredores e o patio estarán marcados con frechas e rutas a seguir, sempre pola dereita. 

- Os espazos de patio estarán sinalados para o uso de cada clase. 
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- Nos primeiros días de curso traballaranse estes apartados dende as titorías para a súa correcta 

interpretación. 
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Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

35. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  

O servizo de madrugadores, xestionado pola ANPA, empezará a funcionar o día 9 de setembro. 

Haberá  tres horarios de entrada: 07:30, 08:00 e 08:30.Na última quenda só se admitirá alumando de 3º 

a 6º de EP. 

O alumnado estarán agrupados por aulas, seguindo os seus grupos estables de convivencia, habendo 

separación de 1,5 m entre cada grupo-aula. 

Será obrigatorio o uso da máscara no momento que non se estea a consumir. 

 

Estará rexistrado o lugar que ocupa cada un dos comensais, co obxectivos de facilitar a localización 

dos contactos en caso de gromos. 

 

A saída do comedor farase por grupos de convivencia.  

 

35. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de  

Non está previsto realizar actividades extraescolares fóra da xornada lectiva. 

 

36. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

As reunións co Consello Escolar realizaranse no salón de actos, agás nos casos que a evolución da 

COVID non o permita que se celebrarán de xeito telemático. 

As xuntanzas xerais da ANPA tamén se celebrarán no salón de actos, espazo suficientemente amplo 

que permite garantir a distancia de seguridade. 

 

 

37. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

- As titorías grupais de principio de curso realizaranse no salón de actos. 

- As titorías  individuais serán  preferentemente telemáticas e/ou telefónicas. Cando sexa necesa-

rio unha titoría  presencial, so en casos excepcionais, e sempre con cita previa. Ver punto 15. 

 

 

38. Normas para a realización de eventos 

- Este curso non se  realizarán  actividades e celebracións de centro grupais. 

- As celebracións terán lugar dun xeito diferente, baixo as seguintes premisas: 

➢ Se o tempo o permite será ao aire libre 

➢ Emprego de medios telemáticos cando sexa posible. 

- As actuacións no centro, levaranse a cabo sempre que as quendas respecten o aforo do salón 

de actos e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos. 

- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa para museos, salas e 

transporte, aconsellando a súa realización dentro da propia localidade. 
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Medidas de uso do comedor 

 

41. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado  

Debido á flexibilización permitida para EI na última hora, estableceremos unha quenda para o alum-

nado desta etapa antes de finalización da xornada lectiva. As quendas quedan así:  

- 1ª quenda: 13:30 a 14:15 - alumnado de Educación Infantil  

- 2ª quenda: 14:30 á 15:00 – alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º EP  

- 3ª quenda: 15:15 a 16:00 – alumnado de 5º e 6º EP  

Nestas quendas respectarase que o alumnado estea agrupado por aulas, de xeito que se manteña a 

continuidade de grupo. 

Entre cada quenda realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras ao  mesmo tempo que 

se ventila o espazo durante un período de 15 minutos. 

O alumnado accederá ao comedor por grupos de convivencia. Manterán a distancia de 1,5 metros entre 

cada grupo..   

Estará rexistrado o lugar que ocupa cada un dos comensais, co obxectivos de facilitar a localización 

dos contactos en caso de gromos. 

A saída farase por grupos de convivencia. A primeira quenda sae ás 14:20, a segunda quenda ás 15:05 

e a terceira quenda ás 15:55. 

 

42. Persoal colaborador  
 

Debido ao número de usuarios do comedor é necesaria a presenza de 4 monitoras. 

Reparten o seu traballo servindo aos comensais e na vixilancia dos usuarios que están a esperar o 

quenda para entrar no comedor e/ou daqueles que esperan para marchar. 
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Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

44. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...  

Aulas específicas:  
- As únicas áreas nas que o alumnado poderá abandonar a súa aula serán para música,  Educa-

ción Física e relixión (aquel alumnado matriculado nesta materia), que deberán ofrecer as mes-

mas garantías de seguridade que as aulas de referencia.  

- As clases de EF desenvolveranse no patio cuberto. 

- Salientar o desprazamentos á biblioteca ou a aula de Informática os días que teñan asignados. 

- A limpeza destes espazos compartidos levarase a cabo cando saia cada grupo. O profesor en-

cargarase de ventilar no momento que abandonen a aula. 

Espazos comúns (fotocopiadora, sala de mestres aula de material) 
- Desinfectar as mans antes de usas a fotocopiadora, ordenadores, encadernador e plastificadora. 

- Pasar un pano con xel hidoalcohólico polas superficies manipuladas. 

- Na sala de reprografía limítase o espazo a dúas persoas. 

- Na aula de material plástica limítase o espazo a unha persoa. 

 

 

45. Educación física  

- Os horarios de EF, foron realizados pensando desenvolver a clase no patio cuberto, cabendo a 

posibilidade de alternancia de horas entre o ximnasio e o patio cuberto. 

- Cando a distancia entre o alumnado teña que ser inferior a 1,5 m, usarase a máscara. 

- Os exercicios serán individuais na medida do posible, minimizando o uso de materiais que te-

ñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do 

seu uso. 

- Na medida do posible empregaranse materiais que teñan que ser usados por varios alum-

nos/as e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso 

 

 

46. Cambio de aula  

- Soamente se contemplan as seguintes situacións nos que son necesarios cambios de aula: 

➢ Para ir ao ximnasio 

➢ Para ir á aula de relixión (o matriculado nesta área) 

➢ Para ir á clase de música 

➢ Para as sesións de PT/AL/desdobres/agrupamentos flexibles 

- Cando o alumando cambie de aula farao en fila respectando a distancias e pola dereita do co-

rredor. 

- Garantir que as aulas de relixión e ximnasio (os días que se empreguen) estean baleiras e ven-

tiladas antes de entrar. 

- As mesas e cadeiras quedarán hixienizadas para a entrada do grupo seguinte. 

 

47. Biblioteca  

- A persoa responsable da biblioteca establecerá un protocolo de acceso á biblioteca. 
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- Á entrada na biblioteca será necesario desinfectar ás mans. 

- O profesor encargarase de ventilar no momento que abandonen a aula. Se a climatoloxía o 

permite, as aulas terán sempre o máximo número de ventás abertas. 

- Existirá un horario de emprego para a biblioteca para cada nivel educativo que permita a súa 

ventilación e desinfección  despois do seu emprego. 

- A biblioteca será utilizada para empréstitos de libros e consulta. Os libros emprestados, unha 

vez devoltos permanecerán en caixas identificativas e illadas como mínomo catro horas antes 

de volver aos andeis. 

- As actividades e detalles de organización concretaranse no mes de setembro, en coordinación 

e consenso do equipo de biblioteca e o resto dos equipos docentes, en función da realidade 

que nos atopemos. 

 

47. Aula de informática  

- Existirá un horario de emprego para a aula de informática para cada nivel educativo que per-

mita que os equipos sexan desinfectados despois do seu emprego, quedando unha sesión libre 

entre o  novo uso deste espazo. 

- Á entrada na aula será necesario desinfectar ás mans. 

- O profesor encargarase de ventilar no momento que abandonen a aula. Se a climatoloxía o 

permite, as aulas terán sempre o máximo número de ventás abertas. 

 

 

 

48. Aseos  

Os aseos quedan asignados como segue: 

- 3 anos: o compartido da clase 

- 4 anos: o do corredor da planta baixa 

- 5 anos: o que está ao lado da súa aula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- 1º e 2º: o que teñen ao lado da aula 

- 3º: o que está no seu corredor (1º planta) 

- 4º A: o do patio de Educación Primaria (planta baixa) 

- 5º e 4º B: o do seu corredor (1º planta) 

- 6º B:  o de seu corredor (2º planta) 

Todos os aseos contan con carteleira sobre o correcto lavado de mans. 

A limitación de aforo para os baños compartidos é dunha persoa por clase. 
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Medidas especiais para os recreos 

 

49. Horarios e espazos  

Dúas quendas de recreo: 
 
1ª quenda de 11:35 h a 11:55 h: 

- Educación Infantil (o patio está dividido en 3 espazos). Cando chova sairá cada clase nas se-
guintes quendas: 3 anos ás 11:00 h, 4 anos ás 11:30 h e 5 anos ás 12:00 h 

- 1º, 2º, 3º e 5º: no patio de Educación Primaria (o patio está dividido en 4 espazos) 
 

2º quenda de 12:00 h a 12:20 h 
- 4º A, 4º B, 6ºA e 6ºB no patio de Educación Primaria (o patio está dividido en 4 espazos) 

 
Cada grupo terá asignada unha proposta de xogo no que poderán compartir obxectos coas medidas de 
hixiene necesarias. 
 

 

50. Profesorado de vixilancia  

- Nos recreos estableceranse quendas entre o profesorado que imparte docencia nese nivel, que 

farán vixilancia na zona de xogo asignada a cada curso. Un profesor con cada curso en Educa-

ción Infantil e dos nos espazos de Educación Primaria. 
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Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros 
cursos de primaria 

 

51. Metodoloxía e uso de baños  

Baños: 

- En Educación Infantil cada clase ten un baño asignado. 

- O alumnado de 1 e 2º de EP compartirán o baño. 

Metodoloxía: 

- O material individual estará debidamente marcado co nome. 

- O material común colocarase en gabetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego de 

material procederase á limpeza de mans e posteriormente aplicarase o produto viricida. 

- En EI traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as, sempre os 

mesmos/as, que se constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia. Os 

grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 

Sempre que sexa posible usarase a máscara. 

- ASAMBLEA EN EI: dentro das rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene 

e a concienciación do alumnado coa pandemias. 

- Nas clases de 1º e 2º, realizaranse as actividades lúdicas nos patios cubertos. 

O uso da máscara en EI: 

- Sempre que sexa posible usarase a máscara dentro da aula, xa que será beneficioso, tanto a 

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

 

 

52. Actividades e merenda  

- A merenda realizarase na aula como estábamos a facer os anos anteriores. 

- Cada alumno/a traerá a súa merenda (a establecida no calendario ao inicio de curso), que non 

poderá compartir. 

- Cada alumno/a traerá unha botella de auga marcada co seu nome. 
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Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

54. Medidas  

- As clases de PT e AL contan cunha pantalla de metacrilato móbil, que será utilizada cando a 

intervención  o requira. 

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas no caso de que 

o alumnado non poida facer uso das máscaras . 

- Para os desprazamentos das aulas ordinarias á aula de PT e AL todo o alumnado usará máscara. 

- Os grupos de apoio serán estables e pertencerán ao mesmo grupo clase. 

- Será obrigatorio a hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas. 

- O material que utilice cada alumno/a estará en compartimentos/gabetas separadas. 

- Para o uso de material compartido, procederase antes de usalo á limpeza de mans e á desinfec-

tarase despois de cada uso. 

- Ós últimos cinco minutos de clase utilizaranse para desinfectas cadeiras e mesas. 

- A ventilación das aulas  farase entre clase e clase. As clases, sempre que as condicións meteo-

rolóxicas o permitan, estarán ventiladas en todo momento. 

 

 

55. Medidas e tarefas.  

O persoal docente ou, se é o caso, a coidadora atenderá ao alumando que teña asignado, extremando 
as medidas de hixiene. 
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Previsións específicas para o profesorado 

 

56. Medidas  

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 

protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para incul-

car no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumpri-

mento das normas.  

Os elementos propios da aula como portas, ventás, persianas, luces e proxectores serán manipulados 

só polo profesor. 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de 

uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de 

seguridade ao alumnado. 

Reunións: 
- As reunións da totalidade do profesorado realizaranse no salón de actos, xa que ten as dimen-

sións axeitadas para manter a distancia social axeitada. 

- Para as reunións de nivel ou ciclo empregarase unha  das aulas dese nivel ou ciclo. 

- Nas reunións de equipos biblioteca/TIC/ DNL terán lugar na biblioteca, informática e sala de 

mestres respectivamente. 

Sala de mestres: 
- No recreo o profesorado que non estea de garda de patio poderá estar neste espazo, prestando 

especial atención á ventilación da sala. 

- Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos 

equipos de traballo. 

- Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans. 

57. Órganos colexiados  

- As convocatorias destes órganos serán remitidas a cada membro integrante a través de medios 

electrónicos, de conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 

Réxime Xurídico do Sector Público no que se establece que os órganos colexiados poderanse 

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

- As reunións de claustro e consello escolar faranse no salón de actos, por ser este un espazo moi 

amplo que conta coa separación de máis de 1,5m entre butacas e con ventilación suficiente. 

- De ser necesario empregaranse medios telemáticos. 
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Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

58. Formación en educación en saúde  

A saúde e os hábitos de hixiene adquiren unha nova dimensión que terán un carácter prioritario durante 

todo o curso. Salientamos: 

- Organización de medidas preventivas en entrada e saídas (evitando agrupamentos excesivos) 

- Quendas diferentes para os recreos 

- Extremar normas de hixiene e como gañar conciencia desde a propia aprendizaxe (integrando 

no currículo) 

- Coidar hábitos da de vida saudables, incrementando accións que insten ao exercicio físico e a 

comida equilibrada. 

- Dentro do plan de formación do profesorado, incluiranse cursos impartidos por profesionais 

sanitarios para proporcionar información suficiente sobre as medidas xerais de prevención e 

protección. 

 

59. Difusión das medidas de prevención e protección  

A través da web e Abalarmóbil. 

 

60. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  

- A coordinadora de  Tics será a responsable do traballo de mantemento da aula virtual.  
- Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar a aula vir-

tual. 
- Durante os primeiros días de setembro: 

➢ Completarase a formación do profesorado nos aspectos que presente dúbidas. 
➢ Procederase á matriculación do alumnado 
➢ Procederase a matricular ao inspector asignado ao centro 
➢ Crearase un espazo na páxina web onde se publicará un documento de axuda para as 

familias que faciliten o acceso á aula virtual. 
 

 

61. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”  

- Modificación das normas de organización e funcionamento do centro relacionadas co uso de 
máscara, horarios de entrada e saída, modificacións dos horarios de recreo e hora de ler, quen-
das de comedor e reunións de titoría. 

- Actuacións de prevención, hixiene e protección 
- Accións formativas para a mellora da competencia dixital 
- Atención aos aspectos emocionais e sociais 

 

58. Difusión do plan  

O plan será publicado na web do centro, enviado ás familias a través de Abalarmóbil e aos membros do 
claustro e CE a través do correo electrónico. 
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ANEXO I  (FOTOS AULAS) 

 

3 anos 

4 anos 

5 anos 
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1º EP 

2º EP 

3º EP 
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4º A 

4º B 
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5º EP 

6º A 
EP 
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6º B 
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XIMNASIO 
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ANEXO II: modelo de cuestionario avaliación de medidas  
  
 

Aspecto a considerar 

Realizado 

 

SI NON NP 

 Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

  

 1.1. Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da enfer-

midade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

 Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 1.2 Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de sínto-

mas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 
   

 Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 1.3 Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta sínto-

mas da enfermidade no centro educativo? 

   

 Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 Id. Medidas Organizativas 

  

 2.1 Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen aglomera-

cións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, establecéronse entra-

das e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

 Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 2.2 Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería 

de Educación? 
   

 Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 2.3 Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, pa-

pel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de dispen-

sadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos 

alumnos/as? 

   

  Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

2.4 Colocáronse pantallas protectoras de   metacrilato ou similar para zonas de atención a público, como 

na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.5 Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 

cruzamento duns e outros? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.6 Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os sen-

tidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 
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Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.8 Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.9 Para as aulas, adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? 
    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.10 Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 

1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.11 Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.12 Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.13 Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
 

 

 

2.14 Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.15 Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de 

Educación? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.16 Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.17 Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.18 Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada 

uso? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

2.19 Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  
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Id. Formación e información dos traballadores  

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se de-

ben seguir de xeito individual? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.2 Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o 

lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.3 Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao 

lugar de traballo? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.4 Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas 

de látex, panos, etc.)? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.5 Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de  equipos de protección segundo o marcado pola 

Consellería? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

Id. Limpeza e desinfección das instalación  

3.6 Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias para poder emprender e manter a 

actividade e limpeza requirida? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.7 Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.8 Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial 

énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou 

os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e orde-

nadores? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.9 Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene persoal (máscaras, lu-

vas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez 

realizadas as recollidas separadas)? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.10 Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 

síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  
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3.11 Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e adi-

cionalmente con ventilación natural de acordo coas pautas de ventilación do Protocolo para o curso 

2021-2022? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
 

 

 

Id. Sinalización  

3.12 Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, tusir 

en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.13 Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.14 Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o 

acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o 

marcado pola Consellería de Educación? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.15 Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que pre-

sente síntomas da enfermidade? 

    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

3.16 Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?     

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo:  

ANEXO IV (MODELO CONTROL VENTILACIÓN AULAS) 
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ANEXO III (MODELO CONTROL VENTILACIÓN AULAS) 

 

SINATURA DATA HORA OBSERVACIÓNS 
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ANEXO IV (MODELO CONTROL VENTILACIÓN AULAS) 

 

 

CURSO 
 

SEMANA 
 

 09:00 – 09:50 09:50 – 10:40 10:40 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 13:10 13:10 – 14:00 

LUNS     
 

 

SINATURA     
 

 

MARTES     
 

 

SINATURA     
 

 

MÉRCORES     
 

 

SINATURA     
 

 

XOVES     
 

 

SINATURA     
 

 

VENRES     
 

 

SINATURA     
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ANEXO V: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE 
PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 
 

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI:                                                     Teléfono: 

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notificacións: 

Código Postal:                                   Localidade: 

 
 
 

DATOS DO  CENTRO DE TRABALLO 

Nome do  Centro: 

Enderezo: 
 

Código Postal:                                   Localidade: 

Posto de traballo: 
  

 
SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de 

prevención alleo a efectos da determinación do condición de persoal sensible de 

conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo de 2020 

 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no 

seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos. 

 

 

 

………………. ,  ……. de …………….. de 2021 

 

 

 

 

Sinatura: 
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DIRECTORA DO CENTRO 

ANEXO VI: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE 
SEGURIDADE NO CENTRO EDUCATIVO 
 
O 1 de setembro de 2021 dítase a Resolución das Consellerías de Educación, Universidade e 

Formación Profesional e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2021-

2022, se determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos centros 

de ensino non universitario dependentes da Consellería. 
 

No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen as 

tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de 

protección existentes para o solicitante. 
 

D./Dna. ………………………………………………….................……….. solicitou a súa consideración 

como persoal sensible. 
 

Polo exposto, Dna. Mª del Carmen Loureiro Rodríguez, na súa calidade de Directora do centro de 

ensino público CEIP Plurilingüe Virxe do Mar, 
 

INFORMA: 
 
Marcar con X ou tachar o que non proceda 
 
Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, 

persoal administrativo, de limpeza, ou outra categoría. 

   Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos para 

a hixiene das mans consonte ao protocolo. 

   Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante. 
 

   Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo 
alumnado. 
 

   Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc.) existe 

unha separación de 1,5 metros entre os postos. 

   Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 

1,5 metros diante das persoas que acoden ao centro. 
 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de Coruña. 
 
 

Asinase o presente informe con data …………. /…… / 2021   

 

 

 

(sinatura e selo) 
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