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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos 

Denominación: CEIP PLURILINGÜE VISTA ALEGRE Código: 27015751 

Dirección: Rúa Mestre Don Camilo S/N 27880 Burela (Lugo) 

Teléfonos: - Secretaría: 982870115 - Dirección: 982870116 

- Edificio nº2: 982870117 - Departamento de orientación: 982870118 

2. Membros do equipo COVID 

Mestre Esp/Cargo Teléfono Tarefas 

José Manuel 
Díaz Cabado 

 
Suplentes:  

Tamara/David 

Director 982870116 - Interlocución coa administración e co      
centro de saúde de referencia. 
- Coordinación do equipo COVID. 
- Xestionar a adquisición de material      
de protección necesario. 
- Rexistro de ausencias por     
sintomatoloxía compatible con   
COVID-19. 
- Notificación dos casos ás autoridades      
sanitarias e educativas. 

Jose  
 

Suplentes:  
Tamara/David 

 

Orientador 982870118 - Identificar as necesidades de     
protección e hixiene que o alumnado      
con NEAE precisa para a súa atención. 
- Coñecer as medidas a levar a cabo        
en caso de detectar un caso      
sospeitoso de COVID. 
- Acompañar ao alumnado sospeitoso     
de COVID na aula COVID dos 2       
edificios. 
- Coordinar as entradas e saídas do       
edificio nº2. 

Julián Gómez 
Ramos 

 
Suplentes:  

Tamara/David 
 

Especialista 
en 

Educación 
Física. 

982870117 - Coordinar as entradas e saídas do       
alumnado de primaria edificio nº 1. 
- Organizar a distribución do material,      
levar a súa contabilización e inventario      
e certificar os consumos e gastos. 
- Deseñar e implementar actividades     
de educación para a saúde que inclúan       
as medidas de prevención, hixiene e      
promoción da mesma fronte a     
COVID-19.  
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3. Centro de saúde de referencia 

O centro de saúde de referencia será o centro de saúde de Burela.  

Teléfono: 982580585. 

Xefa de servizo: Mª Victoria Rguez González. Médica COVID: María Aránzazu           

Miguel Gómez. Coordinadora de enfermería: Mª Victoria García Leiras. 

4. Espazos de illamento COVID e elementos de protección que 
inclúen 

 Edificio nº1 Edificio nº2 

Espazo Enfermería Enfermería 

 
Elementos de 

protección 
dispoñibles 

- Ventilación adecuada. 
- Solucións hidro alcohólica. 
- Papeleira de pedal. 
- Panos desbotables. 
- Luvas. 
- Máscaras. 
- Botiquín. 
- Termómetro infravermello. 

- Ventilación adecuada. 
- Solucións hidro alcohólica. 
- Papeleira de pedal. 
- Panos desbotables. 
- Luvas. 
- Máscaras. 
- Botiquín. 
- Termómetro infravermello. 

5. Número de alumnado por etapa educativa e niveis 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

4ºA:  18 4ºB:  18 

5ºA:  19 5ºB:  19 

6ºA:  13 6ºB:  13 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1ºA:  15 1ºB:  16 

2ºA:  21 2ºB:  21 

3ºA:  22 3ºB:  21 

4ºA:  15 4ºB:  15 

5ºA:  14 5ºB:  14 

6ºA:  16 6ºB:  16 
 

Total 
Infantil 

100 Total  
Primaria 

206 

TOTAL: 306 
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6. Cadro de persoal do centro educativo 

Persoal docente: 30 mestras/es. e unha auxiliar de conversa 

Persoal non docente: 1 conserxe, 1 Auxiliar Técnica Educativa (coidadora) e 1            

auxiliar de conversa (próxima incorporación). 

7. Profesorado que incide en cada nivel 
 

Grupo Profesorado Grupo Profesorado 

4ºA 
Infantil  

Titora: Lina Gómez 
Apoio: Amelia Rodríguez 
Inglés: David Á. Villares 
PT: Rosa Ana 
Música: Mario Arranz 
Relixión 
 

4ºB 
Infantil 

Titora: Cristina Pillo 
Apoio: A. Carmen Val 
Inglés: David Á. Villares 
Música: Mario Arranz 
Relixión 
 

5ºA 
Infantil 

Titora: Belén Prieto 
Apoio: Amelia Rodríguez 
Inglés:David Á. Villares 
Psicomotricidade: Julián 
Música: Mario Arranz 
Relixión 

5ºB 
Infantil 

Titora: Cristina Fdez 
Apoio: A. Carmen Val 
Inglés: David Á. Villares 
Psicomotricidade: Julián 
Música: Mario Arranz 
Relixión 

6ºA 
Infantil 

Titora: Dolores Ruiz 
Apoio: Amelia Rodríguez 
Inglés: David Á. Villares 
Psicomotricidade: Julián 
PT: Rosa Ana Rega 
AL: Patricia Fernández 
Música: Mario Arranz 
Relixión 

6ºB 
Infantil 

Titor: David Rodríguez 
Apoio: A. Carmen Val 
Inglés: David Á. Villares 
Psicomotricidade: Julián 
Música: Mario Arranz 
Relixión 

1ºA 
Primaria 

Titora: Nazareth García 
Inglés: David Á. Villares 
EF: Julián Gomez 
PT: Soraya García 
AL: Patricia Fernández 
Música: Mario Arranz 
Relixión 

1ºB 
Primaria 

Titora: Laura Pinín 
Inglés: David Á. Villares 
EF: Julián Gomez 
PT: Rosa Ana Rega 
AL: Patricia Fernández 
Música: Mario Arranz 
Relixión 

2ºA 
Primaria 

Titora: Inés García 
Inglés: Marcos Ventura 
EF: Julián Gomez 
PT: Rosa Ana Rega 

2ºB 
Primaria 

Titora: Mónica Alvite 
Inglés: Marcos Ventura 
EF: Julián Gomez 
PT: Rosa Ana Rega 
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AL: Patricia Fernández 
Música: Mario Arranz 
Relixión 
 

AL: Patricia Fernández 
Música: Mario Arranz 
Relixión 

3ºA 
Primaria 

Titora: María Alonso 
Inglés: Marcos Ventura 
EF: Julián Gomez 
PT: Soraya García 
AL: Patricia Fernández 
Música: Mario Arranz 
Plástica: David Á. Villares 
Apoio: Manuel Mª Neira 
Orientador: J. M. Vázquez 
Relixión 

3ºB 
Primaria 

Titora: Manuel Mª Neira 
Inglés: Marcos Ventura 
EF: Julián Gomez  
PT: Rosa Ana Rega 
Música: Mario Arranz 
Relixión 
Plástica: David Á. Villares 
 

4ºA 
Primaria 

Titora: Dolores Penabad 
Inglés: Marcos Ventura 
EF: Julián Gomez 
PT: Soraya García 
AL: Patricia Fernández 
Música: Mario Arranz 
Relixión 
Plástica: David Á Villares 

4ºB 
Primaria 

Titor: Cristóbal Edrosa 
Inglés: Marcos Ventura 
EF: Julián Gomez 
PT: Rosa Ana Rega 
Música: Mario Arranz 
Relixión 
Plástica: David Á Villares 
Apoio: Dolores Penabad 

5ºA 
Primaria 

Titor: Diego Otero 
Ing+Plást: David Á. Villares 
EF: Julián Gomez 
Música: Mario Arranz 
PT: Soraya García 
Relixión 
Apoio: María Alonso 

5ºB 
Primaria 

Titora: Tamara Suárez 
Ing+Plást: David Á. Villares 
EF: José Manuel Díaz 
C.Sociais: Luísa Cillero 
C.Naturais: Fuensanta Cañízal 
Música: Mario Arranz 
PT: Soraya García 
AL: Patricia Fernández 
Relixión 

6ºA 
Primaria 

Titora: Luísa Cillero 
Inglés: Marcos Ventura 
EF: José Manuel Díaz 
Música: Mario Arranz 
Plástica: David Á Villares 
Orientador: J. M. Vázquez 
Relixión 

6ºB 
Primaria 

Titora: Fuensanta Cañizal 
Inglés: Marcos Ventura 
EF: José Manuel Díaz 
Música: Mario Arranz 
Plástica: David Á Villares 
Apoio: Cristóbal Edrosa 
Orientador: J. M. Vázquez 
Relixión 
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8. Medidas específicas para os grupos estables de convivencia 
Na etapa de Educación Infantil optamos pola alternativa de establecer grupos           

estables de aula, que xunto ao titor/a conformarán Grupos de Convivencia Estable            

cuxos membros poden socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia              

interpersoal de forma estrita. Estes grupos de convivencia estable evitarán a           

interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de             

contactos, o que non fai necesario gardar a distancia interpersoal de 1 metro en              

aula.  

Na etapa de Educación Primaria, o uso de máscara será obrigatorio en todo o              

horario lectivo tanto para alumnado como para profesorado. Ainda así, estes           

evitarán a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o             

número de contactos, conformando así tamén grupos estables de convivencia.          

Gardarán tamén a máxima distancia interpersoal posible na aula, en función do            

espazo e do número de alumnado. Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar              

diferenciado, como casilleiros ou mobles, o alumnado gardará o seu material de            

xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. 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 dedicaranse uns minutos               

á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula              

(panos desbotables e solución desinfectante). Non se poderá usar material          

compartido sen a previa desinfección do mesmo. No caso de ter que achegarse ao              

encerado, cada alumno/a terá entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado              

branco. 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. Todo o               

profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha            

correcta desinfección de mans.  

9. Medidas específicas para os grupos de Educación Infantil 
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas            

compañeiros/as. Nas aulas existirá un espazo diferenciado para o material de cada            

alumno/a de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros/as.           

Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. No caso de ter unha mesa               
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longa ou espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden          

utilizarse separados por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros. O uso de máscara               

nestes grupos de idade cando formen grupos estables de convivencia non esixirá o             

uso obrigado de máscara nos recreos ou cambios de clase. Para o xogo en recantos               

(ambientes) garantirase a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo como            

dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas para unha fácil            

desinfección. Eliminaremos xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente         

necesarios. Nas perchas o material ou roupa colocarase do xeito máis           

individualizado posible. Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá           

empregar máscara e facer unha correcta desinfección de mans.  

Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na           

aula traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as          

(preferiblemente sempre os 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. 

10. Canles de comunicación co equipo COVID 

Profesorado e persoal non docente: 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal             

non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu             

centro de saúde de referencia e a algunha das persoas membros do equipo             

COVID. O traballor/a que inicie síntomas durante a xornada lectiva abandonará o            

seu posto de traballo, avisando previamente á xefatura de estudos e a algún             

membro do equipo COVID. 

Alumnado: 

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

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de              

saúde de referencia do alumno/a e chamará aos teléfonos de dirección ou            

orientación para comunicar esta situación a algún membro do equipo COVID           

(orientador e director forman parte del).  

 



 
CEIP Plurilingüe VISTA ALEGRE  

Diante dun suposto no que un alumno/a que se sospeita que comeza a desenvolver              

síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, o mestre/a que estea           

con el/ela nese momento avisará a algún membro do equipo COVID. 

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

A canle de información fundamental coas familias será abalarMóbil, polo que é            

preciso que todas as familias instalen esta aplicación e se familiaricen con ela.  

As persoas alleas poden atopar na páxina web as distintas formas de contacto:             

números de teléfono, correo electrónico do centro, correo electrónico         

corporativo do equipo directivo e o horario de atención presencial para trámites            

administrativos (sempre con cita previa). 

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

información, aos pais, nais e outras figuras parentais, de que o alumnado con             

calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. O centro           

educativo solicitará unha declaración responsable dos proxenitores ao inicio do          

curso escolar. 

12. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do         
alumnado 

Haberá un libro rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible con COVID-19,           

tanto de alumnado como de profesorado e persoal non docente, custodiado por un             

membro do equipo COVID. 

13. 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 para comunicarllo e rexistrao na aplicación “EDUCOVID” que implantará a           

Consellería de Educación. 
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14. Xestión dos gromos 

- Non asistirán os que teñan síntomas compatibles con COVID-19, se atopen           

en illamento ou en período de corentena domiciliaria. Tampouco acudirán ao           

centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

- Ante a sospeita de que un alumno comece a desenvolver síntomas           

compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de          

actuación previsto con antelación: levarase a un espazo separado de uso           

individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica e contactarase coa familia. A          

persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención              

Primaria para solicitar consulta.  

- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria          

chamarase ao 061.  

- Cando sexa o/a traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu           

posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do             

centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un             

profesional sanitario.  

- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun            

centro educativo a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19          

contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. 

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

consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de            

solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día,             

acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

- Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as           

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun          

centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo mantendo o            

funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contactos            

identificados en cada abrocho. 

- O director do centro, responsable do equipo COVID, será o responsable de            

comunicar as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas.  
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- No caso de comunicación ao centro educativo por parte do persoal do Centro             

de Seguimento de Contactos ou de algún alumno/a da aparición dun caso            

confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a información dos contactos           

estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as de aula, os mais           

próximos dentro da mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os             

compañeiros/as do transporte e do comedor escolar, os compañeiros do          

transporte particular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela            

información sobre outros contactos vinculados ao centro educativo que         

poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. 

- En caso de peche dunha aula ou do centro, seguirase o establecido no Plan              

de continxencia. 

15. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 
Os pasos a seguir serán os seguintes: 

1º A persoa interesada dirixirá a solicitude (anexo III do Protocolo) debidamente            

cuberta á dirección do centro educativo. 

2º A dirección do centro remitirá á Inspección Médica Educativa da Xefatura            

Territorial da Consellería de Educación de Lugo un informe no que se indiquen as              

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

medidas de protección existentes (anexo IV do protocolo).  

3º A Inspección Médica Educativa analizará a petición e solicitará mediante correo            

electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación e          

emitirá informe. 

Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga             

de acudir presencialmente ao centro.  

A solicitude de persoal sustituto, en caso de ser necesario, realizaraa o director. 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

16. Croques da situación dos pupitres nas aulas 

En Educación Infantil e na Educación Primaria, a organización do alumnado           

establecerase en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán            

criterios de limitación de distancia . 
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A distribución das aulas de Educación Infantil faise por áreas de traballo ou             

recantos. Esta distribución espacial proporciona unha mellor estructuración e         

organización dos materiais e a polivalencia do espazo. Estes recantos serán           

móbiles ao longo de toda a xornada escolar e adaptaranse ás actividades a realizar. 

Contamos cunha zona de cortiza para que os nenos/as podan desenvolver tarefas            

sen necesidade de utilizar cadeiras. 

No centro da aula contamos cunha ou dúas mesas longas, nas que asignaremos             

mediante sinaléctica os espazos que poden utilizarse. Ademais distribuimos mesas          

de dimensións máis pequenas por toda a aula para establecer os diferentes            

recantos. 

A organización destas mesas pode variar ao longo da xornada, como por exemplo             

no momento da merenda, onde podemos variar a súa distribución ou a zona da              

asemblea, na que a primeira hora está despexada para que todos se senten e que               

despois pasa a albergar dous ou tres recantos. 

Ademais dentro da aula tamén existen zonas destinadas a almacenaxe de           

materiais, traballos e accesorios de uso individual como estanterias, gabetas,          

casilleiros... 

O modelo xenérico para as aulas de Educación Primaria será o que se mostra a               

continuación, o cal cada mestre/a adaptará á súa aula en función do espazo             

dispoñible e do número de alumnos/as. 

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. 

17. Medidas para as aulas de PT e AL 

O Departamento de Orientación colaborará co equipo COVID na identificación          

das necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa             

atención. 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de              

aulas, adoptamos as seguintes medidas: 

-  Emprego de máscara como norma xeral. 
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- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo             

específico que se realiza, as aulas de PT e AL contarán con mamparas de              

protección que serán empregadas cando sexa necesario para respectar as          

condicións de seguridade. 

- O profesorado destas dúas especialidades empregará as viseiras protectoras          

cando así o consideren oportuno para respectar as condicións de seguridade, xa            

que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara. 

- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha            

ventilación de cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos         

empregados. 

- Cada alumno/a disporá dunha caixa para almacenar o seu material de uso             

exclusivo. En caso de aparecer un abrocho e ter que recurrir á ensinanza non              

presencial, esta caixa levarana para o seu domicilio para poder seguir coa atención             

específica que require este alumnado, a través do ensino a distancia. 

- Desinfección do aseo destinado ao alumnado NEAE en caso de ser empregados. 

- Gardarase a distancia de seguridade cando se considere oportuno para garantir a             

seguridade entre o alumnado. 

18. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia               

do mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no           

ordenamento xurídico. 

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           
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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. Tamén incluiremos vídeos na páxina web. 

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.  

Para o alumnado de Educación Infantil será recomendable o uso da máscara. 

O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe              

para as persoas que voluntariamente as usen, especialmente recomendable para o           

profesorado que incide en infantil e o que atende a alumnado con necesidades             

educativas especiais.  

19. Información e distribución do Plan entre a comunidade        
educativa 

Unha vez aprobado polo claustro e informado o Consello Escolar, o Plan pasará a              

estar a disposición de toda a comunidade educativa na web do centro. A maiores,              

subiremos material gráfico e audiovisual á web antes do comezo de curso para dar              

a coñecer as normas nas entradas e saídas e as medidas obrigatorias de protección              

e hixiene. 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

20. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza 

Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará: 

- Limpeza dos aseos compartidos (5º e 6º de Infantil) ás 11:25, ás 11:55 e á 13:25,                 

tendo especial atención nas superficies de contacto máis frecuentes como pomo da            

porta, billas, cisterna… 

- Limpeza dos aseos de 4º de Infantil A e 4º de Infantil B cando estes grupos                 

estean no recreo. 

- Limpeza do resto de aseos do alumnado do edificio nº2 (1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB) 2                

veces durante a mañá. 

 



 
CEIP Plurilingüe VISTA ALEGRE  

- Limpeza dos aseos do profesorado e persoal non docente 2 veces durante a              

mañá. 

- Limpeza dos aseos do edificio nº1 2 veces durante a mañá. 

- Limpeza de zonas de uso común. 

Durante a tarde, varias persoas do servizo de limpeza realizarán: 

- Desinfección do comedor entre a primeira e a segunda quenda (14:40), así como              

desinfección e limpeza posterior á segunda quenda. 

- Limpeza e desinfección de todas as aulas. 

- Desinfección das mesas, cadeiras e outros elementos dos espacios 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 (protexidos con tapa e accionados por pedal e            

con bolsa de diferente color).  

En cada aseo existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se              

anotarán ás horas ás que se realizaron as tarefas e a persoa encargada de              

levalas a cabo. 

21. Distribución horaria do persoal de limpeza 

Unha das persoas dedicadas a tarefas de limpeza realizará unha parte da súa             

xornada na quenda de mañá de 11:00 a 14:00. 

22. Material e proteccións para a realización das tarefas de          

limpeza 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados           

para levar a cabo este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o               

emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla.           

Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza           

na dependencia que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor              

feito antes de ser posible o seu novo uso.  
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En todo caso, nos aseos existirán xaboeiras e material de desinfección para ser             

utilizado polos usuarios/as voluntariamente. 

23. Ventilación das aulas 

O titor/a de cada aula será o responsable de realizar a primeira ventilación do día,               

antes da chegada do alumnado. Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o             

permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. Como mínimo,           

deben realizarse tarefas de ventilación 15 minutos ao inicio da xornada, durante            

os recreos e ao finalizar as clases, e sempre que sexa posible entre clases.  

Para un maior control, en cada aula haberá un cadro para anotar as horas ás que se                 

ventila. 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e            

diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de           

hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). A xestión dos residuos          

das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha          

bolsa de diferente cor, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos              

ao persoal de limpeza. 

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases               

de plástico e lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe…). 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

Segundo as Instrucións da Consellería, “realizarase un aprovisionamento inicial de          

máscaras de protección” (artigo 6.1). Á súa chegada (pendente) corresponde ao           

equipo COVID o inventario das mesmas e a súa distribución. 

O secretario do centro xunto coa persoa do equipo COVID encargada do material             

serán os responsables de inventariar todo o material de protección do que dispón o              

centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do inventario xeral do            

centro denominado “Material COVID-19” e tamén contarán cun modelo para ir           

cubrindo co material. 
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26. Determinación do sistema de compras do material de        
protección 

O equipo directivo, xunto co equipo COVID, realizará un inventario do material            

existente, un estudo das necesidades de material e elaborará un listado con ese             

material para poder adquirilo.  

O secretario xunto coa persoa do equipo COVID responsable do material comprarán            

e distribuirán todo o material inicial. Posteriormente, será a persoa responsable do            

equipo COVID a encargada de adquirir o material. 

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

Antes de comezar o curso, dotarase a cada membro do cadro de persoal dun “kit               

Covid” para o seu uso individual composto de xel hidroalcólico, panos desbotables,            

máscaras, luvas de látex, desinfectante téxtil e desinfectante de superficies e viseira            

protectora. A medida que se lle vaia acabando ese material, cada persoa avisará ao              

encargado COVID das súas necesidades para que este poda mercar unha nova            

dotación. Ao recibir o kit, a persoa receptora deberá asinar nunha folla de rexistro              

que se lle foi entregado este material.  

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. 

Ademais, colocarase un bote de solución hidro alcohólica nos accesos          

interiores dos edificios e no acceso ao comedor, que será reposto sempre que             

sexa necesario polo conserxe do centro. 

Tamén se colocará na entrada de cada aula un kit de panos desbotables, xel              

hidroalcohólico e desinfectante. A papeleira de pedal con tapa tamén estará           

situada aí e contará con bolsas de cor diferente das outras papeleiras. 

Para a reposición de material, cada mestre avisará á persoa do equipo COVID             

responsable do material das súas necesidades para que este poida adquirilo e            

distribuílo de novo.  
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

28. Entradas e saídas 

EDIFICIO 1:  

ENTRADAS E SAÍDAS 

Neste edificio teñen as súas aulas 8 grupos (3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA e                

6ºB). Para entrar ou saír do recinto e do edificio, cada grupo empregará as portas               

que se indican no plano (4 portas de acceso ao recinto e 6 portas de acceso ao                 

edificio). Neste edificio NON está permitida a entrada de acompañantes. 

 

EDIFICIO 2: 

ENTRADAS 

Neste edificio teñen as súas aulas 10 grupos (4ºInf.A, 4ºInf.B, 5ºInf.A, 5ºInf.B,            

6ºInf.A, 6ºInf.B, 1ºA, 1ºB, 2ºA e 2ºB). Para entrar ao recinto e ao edificio, cada grupo                
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empregará as portas que se indican no plano (3 portas de acceso ao recinto e 3                

portas de acceso ao edificio). Só está permitida a entrada de 1 acompañante por              

neno/a no caso de Educación Infantil, NON estando permitida a entrada de            

ningún acompañante no caso de 1º e 2º de Primaria. O alumnado de Primaria              

entra directamente ás aulas polo itinerario marcado (no que haberá profesorado           

especialista facendo vixiancia) sen facer ringleiras. 

 

SAÍDAS 

A saída neste edificio realizarase en 2 quendas para evitar aglomeracións.  

Ás 13:50 terá lugar a saída do alumnado de Educación Infantil. As familias agardan              

o momento da entrega na zona de espera correspondente, mantendo sempre unha            

distancia interpersoal de 1,5 m. Unha vez o alumnado está coa persoa            

acompañante, sairán do recinto sen demora pola mesma porta pola que entraron. 

Ás 14:00 terá lugar a saída do alumnado de 1º e 2º de Primaria. As familias poderán                 

entrar ao recinto pola porta correspondente dende as 13:50 e agardarán o momento             
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da entrega na explanada do patio cuberto. Unha vez o alumnado está coa persoa              

acompañante, sairán do recinto sen demora pola mesma porta pola que entraron. 
 

29. Circulacións no centro educativo, núcleos de escaleiras e        
uso de elevadores 

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 do edificio nº1 sinalizaranse as zonas de subida e baixada. Nas             

escaleiras do edificio nº2 usarase, no caso de ser posible, o lado esquerdo para              

subir (“barandilla”) e o dereito para baixar. Se hai un grupo baixando, o grupo que               

queira subir farao polo lado dereito ou agardará a que baixe o outro grupo para subir                

polo lado esquerdo. 

Os elevadores empregaranse só en caso de necesidade (cadeira de rodas,           

muletas…). Só poderá subir un mestre/a acompañante co alumno/a. Antes de entrar            

no elevador hai que desinfectar as mans e a máscara é obrigatoria. 

30. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no         
centro 

Segundo as Instrucións da Consellería, “a Consellería realizará un         

aprovisionamento inicial de elementos de sinalización” (artigo 6.1). Isto non chegou           

a producirse. En lugar disto, a Consellería proporcionou o 4 de setembro uns             

modelos para a súa impresión no centro.  

Nas portas de entrada ao recinto escolar colocaranse carteis indicando os cursos            

que entran por esa porta. Unha vez dentro do recinto, estará indicado no chan o               

camiño a seguir polos distintos cursos e a súa zona de espera ata o momento da                

entrada ao edificio. Estará tamén marcadas unhas zonas de espera para as/os            

acompañantes do alumnado de 4º, 5º e 6 de Educación Infantil (que so poderá ser               

dunha persoa por alumno/a). 

No interior do centro haberá posters coas recomendacións de protección básicas:           

lavado e desinfección de mans, uso de máscara (como sacar e poñer), uso dos              

baños (tirar da cadea coa tapa baixada)... Reservaranse os espazos máis visibles            

para que primen por riba de calquera outra cartelería. 
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Nos corredores e escaleiras haberá frechas e recordatorios de que é necesario            

manter sempre a distancia de seguridade. 

Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso             

de máscaras . 

31. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia 

No EDIFICIO Nº1, o profesorado especialista colocarase distribuído polo recinto          

ás 8:50 (un na entrada da pista polideportiva e dous na zona de espera das filas).                

As titoras e os titores de 3ºB, 4ºA e 4ºB sairán ás 8:55 para acompañar ao seu                 

alumnado á aula. Os titores/as de 3ºA, 5ºA, 5ºB, 6ºA e 6ºB esperarán na aula,               

abríndoa ás 8:55, e o alumnado entrará directamente sen facer ringleiras,           

mantendo sempre a distancia de seguridade entre persoas, 

No EDIFICIO Nº2, o profesorado especialista colocarase distribuido polo recinto ás           

8:50 (unha persoa na porta pola que entra o alumnado de 1º e 2º de Primaria, outra                 

nas escaleiras polas que soben, outra na porta pola que entra o alumnado de 5º e 6º                 

de Infantil A e outra nas zonas de espera de 5º e 6º de Infantil). As titoras e titores                   

sairán ás 8:55 para acompañar ao seu alumnado ata a aula. O resto de              

especialistas situarase nos corredores vixiando que se cumpre a distancia de           

seguridade.  

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS  

32. Previsións para a realización de actividades posteriores ao         

comedor 

Debido á situación sanitaria actual, non está prevista a realización de actividades            

extraescolares. 

33. Xuntanzas da ANPA e do Consello Escolar 

As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos,         

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

Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático. 
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34. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas        
familias 

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

reunión non presencial  mediante vídeochamada ou 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. No caso de ser            

preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarase previamente para ter unha copia            

e evitar a manipulación conxunta de documentos. O emprego de máscara e a             

desinfección de mans á entrada será tamén obrigatorio.  

En ambos casos (non presencia e presencial), será obrigatoria a cita previa            

empregando a canle de comunicación que estableza o titor/a (axenda, abalarMóbil,           

Classdojo…). 

As titorías levaranse a cabo os luns de 16:00 a 17:00. 

35. Normas para a celebración de eventos e saídas 

As celebracións terán lugar dun xeito diferente. Os equipos docentes encargados           

das distintas actividades organizaranos tendo en conta: 

- Non se poderá mesturar alumnado de distintas clases. 

- Se o tempo o permite e respectando as medidas de protección (distancia de             

seguridade e uso de máscara) poderán realizarse ao aire libre. 

- 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).  

As saídas didácticas poderán realizarse principalmente dentro da propia         

localidade e preferiblemente ao aire libre, sempre que se garanta o cumprimento            

das medidas de proteccion recomendadas. 
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MEDIDAS PARA O USO DO COMEDOR  

36. Establecemento de quendas para o uso de comedor 

Estableceranse dúas quendas. Este servizo realizarase na aula de comedor do           

edificio nº1.  

A primeira delas será dende as 14:00 ata as 14:45 e os/as comensais será o               

alumnado de Educación Infantil e o de 1º e 2º de Primaria, cun total de 48                

alumnas/os. 

A segunda quenda de comedor será de 14.45 a 15.30, as/os comensais será o              

alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria cun total de 38 alumnos e alumnas. 

37. Determinación dos lugares ocupados polos comensais 

O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia           

no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia,              

separando os grupos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos durante             

todo o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade. 

Rexistraremos os lugares que ocupa cada un dos nenos, co obxectivo de facilitar a              

localización dos contactos en caso de gromos. 

38. Previsión sobre o persoal colaborador 

Contaremos con 5 monitoras: 1 sempre no comedor, 2 para atender ao alumnado             

da primeira quenda e 2 para atender ao alumnado da segunda quenda. 

As 2 monitoras do alumnado da 1ª quenda chegarán ao edificio nº2 ao redor das               

13:30, irá buscar ao alumnado ás súas aulas e levaranos ao aseo correspondente             

para atender ás necesidades fisiolóxicas e realizar un lavado de mans. Sairán cara             

ao comedor sito no edificio nº1 ás 13:50 para evitar aglomeracións ao cruzar e así               

poder iniciar o servizo ás 14:00. Na entrada do comedor haberá un dispensador de              

solución hidroalcohólica para hixienizar as mans. 

Cando rematen de comer, antes das 14:45 que comeza o seguinte turno, volverán             

con esas mesmas monitoras cara o patio cuberto do edificio nº2 que estará dividido              
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en 8 zonas para respectar os grupos estables de convivencia, onde os recollerán as              

familias ata as 15:30. 

Cando os comensais da primeira quenda rematen de comer, o persoal de limpeza             

do centro desinfectará o espazo para os seguintes comensais. 

O alumnado da segunda quenda permanecerá nas súas aulas (ás 14.00 chegarán            

as monitoras de comedor para vixialos) ata as 14.45 facendo deberes, lendo,            

xogando a xogos didácticos, visionando unha proxección… e irán ao seu aseo            

correspondente. 

Unha vez finalizado o servizo, este alumnado sairá do edificio e do recinto pola porta               

do seu curso. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

39.  Aulas de uso compartido 
Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das              

mesmas. 

- Aula de usos múltiples edificio nº2 (psicomotricidade) 

Ventilarase despois de cada sesión. Só se empregará no caso de que a             

meteoroloxía non permita realizar a sesión no exterior. En caso de usarse, os             

materiais que se empreguen depositaranse nunha caixa para a súa posterior           

desinfección, non podendo ser empregados durante ese día por ningún outro grupo. 

- Aula de informática (edificio nº2) 

Estipularase un horario semanal para o seu uso. Este horario estará exposto na sala              

do profesorado. Nas horas libres, o profesorado que teña necesidade de ir poderá             

reservar a aula anotándose no mesmo.  

Aconséllase acudir nunha sesión na que conten con apoio para dividir o grupo en              

dúas quendas e así reducir o aforo da mesma. Os ordenadores utilizaranse de xeito              

individual, desinfectando os ratos e teclados despois do seu uso. Ventilarase a aula             

ao finalizar a sesión.  

- Aulas de relixión (edificio nº1 e nº2) 

A materia de relixión será impartida na aula de relixión cando o número de              

alumnos/as desa materia sexa inferior ao número de alumnos/as da alternativa. De            

non ser así, o mestre de relixión quedará na aula do grupo e o alumnado de                
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Atención Educativa/Valores será o que se cambie de clase co mestre/a           

correspondente. Con esta medida conseguimos que se mova o menor número de            

persoas polo centro educativo. 

De usala, deberán desinfectarse ao finalizar a sesión as cadeiras e mesas            

empregadas e ventilar. 

40. Educación Física 

O uso da máscara será obrigatorio 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. Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que             

teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e             

desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. Coidarase             

especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou polideportivos pechados con           

ventilación reducida. 

Na área de EF tomaranse as seguintes medidas: 

- Os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de            

materiais que teñan que ser usados por varios alumnos/as e procurando a            

súa limpeza e desinfección despois do seu uso. 

- Por norma xeral o uso de máscara será obrigatorio, excepto nos períodos            

de descanso para a relaxación do uso desta, respectando as medidas de            

seguridade necesarias. Por exemplo, estableceranse pausas entre as        

actividades para este fin. 

- Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia. 

- Unificación das sesións de EF nunha única de 2 períodos lectivos, coa            

finalidade de evitar desprazamentos polo centro e a optimización do          

material existente. 

- Supresión dos momentos de aseo persoal nos baños do colexio, evitando           

aglomeracións neses lugares. No pavillón, estableceranse quendas de        

entrada no baño, evitando coincidir máis de dúas persoas ao mesmo tempo. 

- Coordinación entre o profesorado que imparte a área para a correcta           

utilización e desinfección dos materiais utilizados nas clases. 
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- Sinalización, mediante distintivos, do material que se utilizou e está          

pendente de desinfección. 

- Para cambiar o calzado da rúa polo específico do pavillón, sinalaranse           

cadeiras das gradas do pavillón destinadas a ese uso. O alumnado ocupará            

ese posto e deixará nese lugar os seus obxectos persoais. 

- O alumnado accederá e sairá do pavillón polas portas que estableza o            

Concello, de xeito ordenado e en fila. Evitarase na medida do posible tocar             

os pomos das portas ou os pasamáns. 

- Promoverase, na medida do posible, a utilización dos espazos ao aire libre. 

- No caso de alumnado que utilizará o ximnasio seguiranse as mesmas           

medidas que para o pavillón no que respecta ao uso de materiais,            

desinfección e utilización de espazos ao aberto. 

41. Cambios de aula ou de espazo 
 
Como norma xeral, non se cambiará de aula. As especialidades daranse nas aulas             

das titorías. Se un especialista decide impartir a súa área noutra aula distinta deberá              

seguir as normas das aulas de uso compartido (apartado 38 deste Plan). 

Nun cambio de aula, o/a mestre/a que chegue á aula do grupo desinfectará antes de               

usar o material de uso non individual (ordenador, rato, mesa, cadeira…) e utilizará o              

seu propio material (rotulador, xiz…).  

No caso das aulas nas que incidan varios grupos distintos de alumnado, antes de              

que os usuarios abandonen o espazo desinfectarán cada un a súa mesa e cadeira e               

ventilarase entre unha sesión e outra, antes da chegada dun novo grupo. O material              

funxible ou de traballo que se use será levado polo mestre/a e polo grupo de               

alumnas/os. 

42. Biblioteca 

O protocolo de uso da biblioteca recolle que a reapertura deste espazo realizarase             

en dúas fases.  

A primeira fase será un traballo interno coa biblioteca pechada, no que se             

expurgarán os materiais e elementos prescindibles de dentro e fóra dela, limparanse            
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os andeis, expositores, mesas e farase unha selección dos fondos, organizando os            

que quedarán na biblioteca e tamén os que se dotarán ás aulas.  

A segunda fase limitará o aforo e os seus servizos presenciais para garantir que              

sexa un espazo seguro para todos os seus usuarios. Durante esta fase deberán             

seguirse,  entre outras, as seguintes indicacións:  

- Poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo (12-15 persoas). 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. Tamén acondicionará os espazos de circulación. 

- O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

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

ocupado.  

- Cada grupo terá unha sesión asignada á semana para poder acudir á biblioteca. 

- O alumnado e profesorado familiarizarase co catálogo OPACMEIGA para poder           

seleccionar o libro que quere emprestar. Ao chegar á biblio NON collerá os libros              

dos andeis, solicitará ao mestre/a o libro que desexe. 

- O préstamo de libros seguirá a realizarse. Debido a que os fondos usados non               

poden ser desinfectados cos produtos para evitar o seu deterioro, haberá un            

“espazo de cuarentena” no que permanecerán illados un mínimo de 24 horas. Para             

evitar a acumulación de fondos no “espazo cuarentena” establecerase un prazo de            

préstamo/devolución que será importante respectar para beneficio de todos os          

usuarios/as.  

- Outra posibilidade que se ofrecerá será a “biblioteca móbil” repartindo unha caixa             

para cada titoría. O/a titor/a será o encargado de seleccionar os libros para levar á               

súa aula, tendo en conta os intereses do seu grupo e o que están a traballar e                 

tamén de rexistralos no programa Meiga. Poderán utilizar eses fondos na súa aula             

durante o prazo que o equipo da biblioteca estableza. E a continuación pasarán ao              

“espazo cuarentena” durante o prazo determinado. 

- Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso               

compartido mentres dure a situación excepcional.  
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43. Aseos 

Cada grupo terá o seu aseo asignado, que ademais estará sinalizado, que será para              

o uso exclusivo dese alumnado. Durante a primeira sesión non estará permitido o             

seu uso agás que sexa estritamente necesario e só un alumno poderá ir de cada               

vez. Haberá que utilizar a solución hidroalcólica antes de saír da aula, tapar o retrete               

antes de tirar da cisterna e lavar as mans ao rematar antes de voltar á aula. 

No EDIFICIO 1: 

O alumnado de 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB, 6ºA e 6ºB utilizará o aseo máis próximo á súa                 

aula para evitar movemento polos corredores e cruces de persoas de distinto grupo. 

O alumnado de 5º A e 5º B utilizará os baños da planta baixa (1 para cada aula). 

Para o profesorado estarán dispoñibles os baños do segundo andar e un dos de              

Secretaría. O outro de Secretaría será de uso público. 

Para o alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo que acudan á            

aula de Pedagoxía Terapéutica do edificio 1, ubicada no segundo andar,           

reservarase un aseo exclusivo debidamente sinalizado nese mesmo andar. 

No EDIFICIO 2: 

- O alumnado de 4º de Infantil (3 anos) utilizará o aseo que ten na súa aula.                 

Ademais, terá asignado outro dos baños que hai ao lado da clase. 

- O alumnado de 5º de Infantil (4 anos) utilizará o aseo que está ao lado da súa                  

aula. Asignarase un lavabo e un retrete para cada clase. Un dos retretes está              

adaptado, polo que será compartido con alumnado con Necesidades Educativas          

Especiais, desinfectándoo despois de cada uso. 

- O alumnado de 6º de Infantil (5 anos) utilizará o aseo que está ao lado da súa                  

aula. Asignarase un lavabo e un retrete para cada clase. 

- O alumnado de 2ºA utilizará o antigo aseo de mestras. 

- O alumnado de 2ºB utilizará o antigo aseo de mestres. 

- O alumnado de 1º utilizará os aseos da planta baixa; os de 1ºA, o antigo baño de                  

nenas e o de 1ºB, o antigo baño de nenos. Un dos retretes e un dos lavabos do                  

baño de 1ºA reservarase para uso público. 

- O persoal docente e non docente utilizará o baño de profesorado da planta baixa. 
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

44. Horario de recreo e espazos 

Estableceranse dúas quendas de recreo, para así poder manter a seguridade, e os             

grupos estables de convivencia. Ademais asignaráselle un espazo diferente a cada           

grupo. 

Estas quendas serán de 25 minutos (o timbre de cambio de quenda soará ás 11:50               

para que os da primeira quenda estean na clase ás 11:55 e, unha vez estean nas                

aulas, baixarán os da segunda quenda, para evitar cruce de grupos nos            

corredoiros). 

A primeira quenda será de 11:30 a 11:55.  

A segunda quenda será de 11:55 a 12:20. 

No EDIFICIO 1 estableceránse 4 zonas de lecer: o patio cuberto, a zona axardinada              

con parque e a pista que se dividirá en dúas partes. O uso de cada zona será                 

rotatorio. Haberá dúas quendas de 25 minutos. 

Na quenda 1, o alumnado de 3º e 4º baixará ao recreo, mentres que o alumnado de                 

5º e 6º permanecerá na aula merendando e facendo a “hora de ler”.  

Na quenda 2, o alumnado de 5º e 6º estará no recreo, mentres que o alumnado de                 

3º e 4º, voltará á aula para merendar e facer a “hora de ler”. 

Haberá un calendario exposto para a adxudicación rotatoria de cada zona. 

 

 



 
CEIP Plurilingüe VISTA ALEGRE  

 

Nos días de chuvia, o alumnado do edificio 1 permanecerá na súa aula. 

No EDIFICIO 2, tamén haberá dúas quendas, na primeira será o alumnado dos             

grupos A o que baixe ao recreo, mentres que os grupos B permanecerán nas aulas               

merendando e lendo. Na segunda quenda será á inversa. 

Tamén haberá 5 zonas diferentes: dúas serán fixas e tres rotatorias: 

-o alumnado de 3 anos terá asignada a zona axardinada da parte posterior do              

centro.  

- o alumnado de 4 e 5 anos rotará as zonas axardinadas: a do invernadoiro e a zona                  

axardinada lateral do parque. 

-o alumnado de1º e 2º rotará polas outras zonas de patio cuberto e pista.  
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Nos días de chuvia o alumnado deste edificio utilizará o patio cuberto, que se              

repartirá en 4 zonas (dúas zonas enriba das escaleiras, e dúas zonas entre as              

escaleiras e as gradas) e o alumnado de 3 anos utilizará a zona cuberta do parking                

de mestres. 

Para que o alumnado non se mesture no cambio de quenda, o alumnado da              

segunda quenda permanecerá na aula ata que suba o alumnado da primeira            

quenda. *5 minutos antes do cambio, sonará a música e o alumnado colocarase na              

súa fila respectando as distancias e comezará a subida á aula (que se fará igual que                

na entrada) hixienizando as mans ao entrar no edificio. Ao rematar a subida destes              

grupos, o alumnado da segunda quenda baixará ao patio. 

O material que se utilice por cada grupo na súa zona será de uso exclusivo dese                

grupo, estará nunha caixa e o/a mestre/a encargado da vixianza dese grupo            

recordará ao alumnado que o baixe ao patio. Ao finalizar a quenda de patio e subir á                 

aula, desinfectarase. 

45. Profesorado de vixilancia 

EDIFICIO 1: no patio haberá dous mestres, que se repartirán as zonas situándose,             

un na pista e outro entre a zona cuberta e a zona verde. Para atender ao alumnado                 

que permanece na aula merendando e lendo, haberá un mestre encargado en cada             

aula. 
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EDIFICIO 2: no patio haberá un mestre/a na zona de atrás e tres mestras/es nas               

zonas de diante (distribuidos polas 4 zonas: un colocarase entre a pista e o patio               

cuberto, outro no parque dianteiro e outro na zona do invernadoiro). Para atender ao              

alumnado que permaneza nas aulas haberá un mestre/a por clase.  

 

Nos días de chuvia, neste edificio a organización e a vixianza do patio variará, será               

a seguinte: 
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Durante o tempo de recreo non se usarán os aseos, para respectar con maior              

facilidade a asignacion de uso exclusivo por aula dos mesmos (unicamente poderán            

ser usados en casos de urxencia).  

Sempre se intentará que a persoa que exerza a vixilancia dun grupo sexa unha das               

que imparte docencia no mesmo. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN      
INFANTIL 

46. Metodoloxía e materiais a empregar 
A asemblea realizarase nunha zona delimitada da aula que estará marcada no chan             

con cinta de cor. Delimitarase tanto o espazo que vai ser destinado a ela como o                

punto no que o alumnado debe tomar asento. Procuraremos que esta distancia sexa             

do máximo posible en función das dimensións da aula para gardar certa distancia             

social cos seus iguais, aínda que sexan considerados grupos estables de           

convivencia. Os materiais que empregamos neste momento da xornada só serán           

manipulados pola titora e polo encargado/a do día. Serán materiais plastificados           

(fotos e nomes dos nenos/as, calendarios, paneis...) que serán desinfectados ao           

final da mesma.  

Outro momento importante da xornada é o traballo por recantos. Neste momento            

garantirase a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo como dos            

materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas para unha fácil desinfección.            

Eliminaremos xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.         

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

longa ou espazosa asignaranse mediante sinaléctica os espazos que poden          

utilizarse separados por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros. O alumnado non              

compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas           

aulas existirá un espazo diferenciado para o material de cada alumno/a de xeito que              

non permita ser manipulado por outros compañeiros/as, no que terán un recipiente            

individual coas súas ceras, tesoiras, pegamento...  

Todo o persoal que entre na aula (especialistas, coidadora…) deberá empregar           

máscara e facer unha correcta desinfección de mans. As especialidades serán           

impartidas na aula para non mover o grupo de convivencia a outros espazos, agás              
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psicomotricidade que será no exterior ou, cando a meteoroloxía non o permita, na             

aula de usos múltiples. 
47. Uso dos baños de aula 

As aulas de 5º e 6º de Educación Infantil terán estipulado o uso dun dos WC dun                 

dos aseos que se atopan no corredor na primeira planta (esta distribución queda             

descrita no apartado correspondente). 

As dúas aulas de 4º de Educación Infantil son as únicas que contan con aseo dentro                

das mesmas (inodoro e lavabo). Este WC será hixienizado por parte do persoal de              

limpeza do centro durante o recreo. As titoras destes dous grupos serán as             

encargadas de desinfectalo tras cada uso ou en momentos puntuais como despois            

do lavado de mans antes de merendar. 

Cando o alumnado de 4º de Infantil B estea no patio traseiro poderá empregar o               

aseo da clase de 4º de Infantil A en caso de urxencia, desinfectándoo             

posteriormente a mestra de garda. 

48. Previsións para a merenda 
Antes da merenda todo o alumnado realizará un lavado exhaustivo de mans. As             

titoras terán autonomía na previsión do tempo de merenda. Se a dimensión da aula              

permite separar 1.5 m. entre cada posto de merenda, comerán todos á vez; senón,              

estableceremos dúas quendas de merenda, uns merendarán mentres que os          

outros/as continuarán co traballo por recantos e viceversa. Priorizarase que polo           

menos no primeiro trimestre, os apoios de EI permanezan neste momento na aula             

de tres anos acompañando ás titoras, para axudar e axilizar este momento. xa que o               

alumnado de 5º e 6º de EI son o suficientemente autónomos para realizar esta              

tarefa coa supervisión dun único mestre/a. 

O alumnado de 4º de Educación Infantil merendará durante a 3ª sesión xa que              

precisa de máis tempo. 

49. Xogos e actividades a realizar nos recreos 
O alumnado de 4º de Educación Infantil (tres anos) utilizará o parque infantil traseiro              

e o de 5º e 6º de Infantil (catro e cinco anos) alternarán entre o parque infantil                 

dianteiro e a zona do invernadoiro. O mobiliario deses dous parques desinfectarase            

entre as dúas quendas por parte das titoras ou do conserxe. O parque traseiro,              
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utilizado polo alumnado de 4º de infantil, conta con zonas de area. Cada titora              

poderá levar consigo cando o considere oportuno unha caixa con algún cubo e             

palas que se gardará sempre nas aulas de dito grupo e se desinfectarán ao final da                

xornada, para que queden listos para o día seguinte. 

No caso de que chovera os alumnos permanecerian no patio cuberto dianteiro (5º e              

6º de Infantil) e no do aparcamento (4º de Infantil), os cales non precisan              

desinfección.  

Controlarase que non se formen aglomeracións de alumnado, ainda que se trate de             

grupos estables de convivencia.  

As gardas de patio están organizadas para que os nenos só sexan vixiados por              

profesorado que imparte docencia no seu grupo (sempre que sexa posible). 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

50. Medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de        
alumnado con NEE 

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 mestre de AL ou PT recollerá ao alumno na súa aula sempre usando a                

protección individual (máscara e/ou viseira protectora), previamente hixienizará as         

súas mans. O alumno con NEE tamén hixienizará as súas mans e utilizará a súa               

mascarilla. Ademais, cando polo tipo de atención ou actividade, non sexa posible o             

uso de mascarilla ou garantir a distancia de actividade optarase polo uso de             

mampara. Cada alumno que asista a aula de AL/PT contará coa súa propia caixa de               

almacenaxe co material necesario para o desenvolvemento da sesión que será de            

uso individual. 

Ao rematar a sesión, hixienizaranse de novo as mans, desinfectaranse as           

superficies utilizadas (cadeira, mesa...) e ventilarase a aula. 

51. Medidas que o persoal coidador debe de extremar en         
relación co alumnado 

O persoal coidador utilizará as medidas de protección individual (máscara e/ou           

viseira) sempre que estea co/a alumno/a.  
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Antes de atender a un alumno/a: 

- hixienizará as súas mans. 

- colocará unha máscara.  

- asegurarase de que o alumno/a tamén hixienice as súas mans e poña a súa              

máscara. 

- desinfectará as superficies utilizadas polo alumno e ventilará de ser o caso o             

espazo utilizado. 

- no suposto de acompañamento ao aseo, avisará ao persoal de limpeza para            

que o desinfecte antes de que o use outro/a alumno/a. 

- no tempo de recreo tamén vixiará ao/s alumno/a/s con NEAE do/a/s que se             

encargue, prestando especial atención a que non se mesture con outros           

grupos. 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

52. Reunións do profesorado 
Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección           

e o aforo dos locais; cando non sexa posible deste xeito usaranse medios             

telemáticos.  

53.  Sala do profesorado 
O equipo directivo determinará o aforo máximo da sala do profesorado, permitindo            

cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles            

de utilización e lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada               

cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas ou             

maquinas expendedoras.  

As comunicacións que se poñen na pizarra da sala de profes a primeira hora da               

mañá enviaranse tamén a través do grupo de Whatsapp para evitar a acumulación             

de profesorado na sala. 

54.  Reunións dos órganos colexiados 
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             
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(Claustro e Consello Escolar) 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 

55. Plan de formación do profesorado 
O equipo COVID recibirá formación específica sobre a COVID-19 do 4 ao 10             

setembro, con contidos deseñados pola Consellería de Sanidade en colaboración          

coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Trátase         

dunha formación non presencial, con conferencias virtuais a cargo de pediatras e            

material audiovisual no que se dará información específica sobre a infección do            

COVID, medidas xerais de prevención e protección. O programa complétase con           

materiais de traballo na aula dirixidos ao alumnado segundo as etapas educativas,            

mediante xogos e consellos. 

A formación reforzarase ao longo de setembro con sesións presenciais, tamén           

impartidas por facultativos en centros educativos de referencia para resolver todas           

as dúbidas que poidan xurdir tras o inicio do curso escolar. As sesións serán              

organizadas polos Centros de Formación e Recursos do Profesorado (CFR) que ten            

a Consellería de Educación nas cidades galegas.  

56. Difusión de medidas de prevención e formación ao         

alumnado 

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

recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, a sintomatoloxía da             
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COVID-19 e medidas de hixiene social e individual. Tamén nas aulas e aseos             

haberá información sobre hixiene individual. 

Contactarase con persoal do centro de saúde de referencia para que, de xeito             

presencial ou telemático, imparta sesións formativas para o alumnado e          

profesorado dos distintos niveis educativos enfocadas principalmente nas medidas         

de prevención e protección do virus. 

Na web do centro tamén se difundirá material informativo sobre o virus e as novas               

medidas que vaian adoptando durante o curso as Consellerías de Sanidade e            

Educación. 

57. Profesorado encargado das aulas virtuais 

A aula virtual será utilizada polo alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. De                  

1º a 4º de Primaria utilizarán a aula virtual á que se accede dende a web do centro.                  

5º e 6º empregará a aula virtual de E-Dixgal. Cada alumna/o estará matriculada/o             

no curso correspondente, podendo acceder a el cun usuario e contrasinal que            

proporcionaremos a primeira semana.  

Todo o profesorado se asegurará de que o seu alumnado coñece o funcionamento             

do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o                

ensino a distancia.  

Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con             

permiso de acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu               

usuario e clave. 

O coordinador do equipo TIC, en colaboración con outros mestres familiarizados con            

estas contornas virtuais e outras ferramentas dixitais de utilidade didáctica, será           

tamén o encargado de organizar sesións formativas ou videotitoriais para o resto do             

profesorado. Ademais, poderá crearse un banco colaborativo de materiais na aula           

virtual do profesorado do centro para compartir materiais de creación propia ou            

colaborar na creación de contidos que poidan ser útiles para outros compañeiros/as.            

Tamén informará ao resto de persoal da oferta de cursos para todo o profesorado              

que podan resultar interesantes especialmente para os mestres/as con maior          

dificultade na implementación das aulas virtuais. 
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O coordinador TIC será o encargado de contactar coa UAC en caso de ter algún               

problema técnico.  

En caso de problemas con E-Dixgal contactarase coa coordinadora para que teña            

constancia do mesmo. Para arranxar o problema, tanto o profesorado como as            

familias deben contactar co servizo Premium no teléfono 881869900 (atención 24           

horas) para facerlles chegar a incidencia. 

58. Previsións para o inicio de curso 
Co fin de facilitar a incorporación do alumnado afectado pola suspension da            

actividade lectiva presencial durante o curso 2019/2020 seguirase o Programa de           

Acollida, elaborado polo equipo directivo, para informar das novas normas de           

organización e funcionamento do centro, das actuacións de prevención, hixiene e           

protección, de accións formativas para a mellora da competencia dixital do           

alumnado e realizaranse tamén actividades que atendan aos aspectos emocionais e           

sociais do alumnado. 

Durante a primeira semana do curso realizarase tamén a avaliacion inicial que            

permita identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de            

atención educativa. Analizaranse os informes de avaliación individualizados do         

curso anterior e detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no          

curso 2019/2020 así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento           

das correspondentes competencias clave e afondarase no coñecemento        

personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as             

decisións profesionais de actuación por parte do profesorado. 

As programacións didácticas elaboraranse incluíndo a metodoloxía de traballo         

que se levará a cabo no caso de que haxa que combinar períodos de docencia               

presencial con outros de docencia non presencial. Incluirase tamén o modo de            

proveer o o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza              

telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para           

asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.  

Para a súa elaboración, de acordo coas “Instrucións de inicio de curso” seguiranse             

as directrices establecidas na CCP, pero consideraranse os seguintes criterios:  
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a) Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das            

que non se impartiron no curso 2019/2020.  

b) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e materia              

coa finalidade de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 

c) Incorporacion das aprendizaxes non adquiridas á programación do novo curso            

escolar.  

d) Constarán as adaptacions necesarias que a docencia non presencial puidese           

requirir, identificando de forma expresa aqueles aprendizaxes imprescindibles para         

a adquisición das competencias clave, así como o deseño de tarefas globais e as              

estratexias e instrumentos de avaliacion máis adecuados para a consecución deste           

obxectivo.  

e) Revisión dos obxectivos de área ou materia en cada nivel, así como das              

competencias clave que o alumnado poderá lograr como consecuencia da          

adaptación das programacións.  

En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilizacion           

preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma          

presencial e non presencial, ademais de ter un carácter eminentemente práctico e            

potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliación continua.  

Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que          

permitan determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, sempre         

adecuándose ás modalidades xa citadas de ensino presencial e non presencial. 
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ANEXO I 

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

D./Dª ___________________________________________________________,  

con DNI número ________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a         

______________________________________________, matriculado no curso    

_________, do centro educativo _______________________________________     

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de         

Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e              

mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en          

contacto co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo            

COVID do centro educativo.  

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

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da             

proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o             

resultado á persoa coordinadora COVID do centro.  

 

 

En _________________________, a _____ de _____________________ de 2020. 

 

ASDO. _____________________________________________________________ 
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ANEXO III 

ENQUISA SOBRE MEDIOS TECNOLÓXICOS 

Nome e apelidos da/do alumna/o: 

Curso e grupo: 

Correo electrónico (e-mail):  
1. Ten a/o alumna/o acceso a Internet (WiFi, ADSL, Fibra) no fogar? 

SI NON 

    

  

2. Ten a/o alumna/o ou a familia acceso a Internet no móbil (datos móbiles)?  

SI NON 

    

 

3. Ten a/o alumna/o acceso a un ordenador de sobremesa ou portátil para o seu              

uso? 

SI NON 

    

 

4. Ten a/o alumna/o acceso a unha tablet para o seu uso no fogar?  

SI NON 

    

 

5. Dispón a familia dunha impresora na casa? 

SI NON 
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6. Pode a/o alumna/o e a familia realizar videochamadas con algún dispositivo? 

SI NON 

    

 

7. Para as comunicacións coa familia e o alumnado, existen dificultades no uso            

do e-mail?  

SI NON 

    

 

8. Ten a familia instalada a aplicación abalarMóbil? 

SI NON 

    

 

9. Observacións ou comentarios da familia ou do alumno/a: 

 

 

 


