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1) Datos do centro. 

 

Código  Denominación 

36010711 CEP Dr Fleming 

Enderezo C.P. 

Ourense 15 36211 

Localidade Concello Provincia 

Vigo Vigo Pontevedra 

Teléfono Correo electrónico 

886120909 cep.fleming@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepfleming/ 

 

Axustado á Versión do PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID-19, data 

01/10/2021 

 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á 
SITUACIÓN COVID-19  

CURSO 2021-2022 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepfleming/
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ANEXO IV: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN CO-

VID-19 NO CURSO 2020-2021” 

Contidos recomendados: (en todos os apartados pódense utilizar as medidas establecidas no protocolo xeral das 

consellerías de Educación e Sanidade adaptadas ao caso concreto do centro, ou a súa reprodución no Plan como 

recordatorio da súa obriga). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

2) Membros do equipo Covid (incluír posible asignación de tarefas aos membros). 

3) Determinación do espazo de illamento Covid e dos elementos de protección que inclúe. 

4) Número de alumnos por nivel e etapa educativa (utilizar un cadro). 

5) Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos). 

6) Determinación dos grupos estables de convivencia (infantil e primaria) e dos colaborativos na etapa de infantil, 

con asignación da aula, do alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias ao 

grupo. 

7) Medidas específicas para os grupos de infantil, con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo das conse-

llerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e do grupo. 

8) Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo Covid os casos de sintomatoloxía compatible, as ausencias 

de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo Covid para comunicar inciden-

cia e ausencias. 

9) Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 

10) Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas a través da aplicación 

informática. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

11) Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croques xenérico que sexa reproducible 

nos restantes espazos. Identificación da posición do profesorado. 

12) Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos ou salas para asignar a 

grupos. 

13) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais 

do centro. Modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan (pódese utilizar un semellante ao que 

figura neste protocolo). 

14) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

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

16) Uso da máscara no centro. 

17) Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

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

19) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de tarefas. (no caso de que 

existan dúas ou mais persoas de limpeza polo menos unha delas realizará o seu traballo en horario de mañá). 

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

21) Cadro de control de limpeza dos aseos. 

22) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aulas). 

23) Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

25) Determinación do sistema de compras do material de protección. 

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

 

XESTIÓN DOS GROMOS 

27) A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro 

ou unha remisión ao Plan de continxencia. 

28) Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educati-

va, que serán as integrantes do equipo Covid. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

29) Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, de ser o caso de per-

soal substituto. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

30) Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. Regulación da entra-

da de acompañantes do alumnado. (Cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mes-

mos os lugares de entrada incluíndo de ser o caso os das distintas etapas educativas, no caso de non dispoñer deles 

poderanse utilizar acomodados a realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao presente documen-

to). 

31) Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de 

escaleiras, etc (Cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de 

circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados a realidade do centro os que figuran 

como tipoloxías anexos ao presente documento). 

32) Previsións sobre a colocación de cartelaría e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de prevención prima 

sobre calquera outra en relación coa súa localización. 

33) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

34) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

35) Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada. As medi-

das e determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou concello que preste ou organice o 

servizo e incorporaranse ao presente Plan. 

36) Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 

comedor. Deberán ser coordinadas co organizador do servizo. 

37) Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar. 

38) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

39) Normas para a realización de eventos. 

 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

40) Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo de 

espera para o alumnado transportado. Criterios de ser o caso de priorización do alumnado para o uso do transporte. 

 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 
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41) Establecemento, de ser o caso, de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares ocupados polos 

comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do centro. 

42) Previsión sobre o persoal colaborador 

43) Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma. 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

44) Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales como aulas especiais (tecnoloxía, 

música, debuxo, inglés, laboratorios, ...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educati-

vo. As previsións incluirán as normas de uso e limpeza. 

45) Existirán determinacións específicas para a materia de educación física. 

46) Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso educativo. 

47) As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso acomodadas as xerais establecidas no 

protocolo. 

48) Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á reali-

dade do centro. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

49) As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos mesmos, e do 

uso e orde no recreo realizarase pormenorizadamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis e coas 

previsións propias para os grupos. 

50) Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. 

Existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS 

PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

51) Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que estean situados na mesma. Tamén figu-

rarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material da aula. 

52) A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión especifica para os xogos e actividades a 

realizar no tempo de recreo. Incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMA-

CIÓN PROFESIONAL 

53) Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan 

ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de utiliza-

ción do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

54) O equipo Covid, en colaboración co departamento de orientación establecerá as medidas concretas en relación 

coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

55) Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de extremar en relación co alumna-

do. As medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia. 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

56) Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que sexan 

oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 

vending ou cafeteiras. 
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57) O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos colexiados do 

centro, mediante o uso de ser o caso de ferramentas de comunicación a distancia. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

58) De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos programas formativos existentes 

no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a Covid-19. No plan existirá 

unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter 

transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2. 

59) O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a distribución das medidas e comunica-

cións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. Así mesmo en colaboración co centro de saúde de 

referencia incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección. Establecerase a informa-

ción que será de uso obrigado na web do centro. 

60) O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, será o encargado de coor-

dinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. O 

persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e 

divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos exis-

tentes. 

61) O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de “instrucións de inicio de curso” aprobadas 

pola Secretaría Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da Covid-19 e que deban ser coñe-

cidas polo conxunto da comunidade educativa. 

62) O “Plan de adaptación á situación Covid-19” é un documento público do centro que estará a disposición das 

autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. Será 

obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Introdución. 

O presente Plan de Adaptación foi actualizado en base ao realizado conxuntamente entre as Conselle-
rías de Sanidade e de Cultura, Educación e Universidade coa experiencia do elaborado no curso ante-
rior 2020-21.  
 
Pretende ser un Plan axustado ás peculiaridades dun centro de nova creación con aulas axustadas a 
25 nenos e nenas e con moito alumnado, e sempre será adaptado as sucesivas versións do protocolo 
de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o cur-
so 2021-2022, polo que sempre será ese documento o referente. Os puntos veñen recollidos no ANE-
XO IV 
 
Este documento inclúe recomendacións e directrices básicas en relación ás medidas de prevención e 
hixiene fronte á Covid-19 para as actividades e instalación deste colexio durante o curso 2021-2022, 
que poderán ser actualizadas  cando a situación epidemiolóxica así o requira. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

 

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

886120909 

Membro 1 Guadalupe González Rodríguez Cargo Directora 

Suplente Mª Noelia Mariño Baz Cargo Xefa de estudos 

Tarefas asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo covid.  

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.  

• Coordinación do equipo covid.  

• Comunicación de casos. 

Membro 2 Esther Helen García Carrasco Cargo Coordinadora Convivencia 

Suplente Laura Comesaña Pena   

Tarefas asignadas 

• Elevar as propostas do equipo docente ao equipo covid.  

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.  

• Coordinar as entradas e saídas das familias á secretaría.  

• Garantir a difusión da información ao profesorado de primaria e ás familias. 

Membro 3 Rebeca Ferrín Castro Cargo Coordinadora EDLG 

Tarefas asignadas 

• Colaborar na organización das propostas de mellora.  

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado polas diferentes portas.  

• Difundir a información á comunidade educativa. 

 

3) Espazo de illamento  

A aula de Usos Múltiples para illamento, conterá xel, limpador desinfectante e papeleira con pedal. 
Na sala de profesores estará á persoa de garda COVID ao carón do teléfono para a posta en marcha 
dos avisos sospeitosos. Nesta dependencia está a caixa Covid-19 co material de axuda urxente e ter-
mómetro. Esta persoa en función do que se lle comunique xestionará que facer e podrá dispor de xel 
de mans, limpador desinfectante, termómetro, papeleira de pedal, bata desbotable e pantalla protecto-
ra. 

 

4) Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

1º curso 80 

2º curso 90 

3º curso 98 

4º curso 100 

5º curso 95 

6º curso 100 

 

5) Cadro de persoal do centro educativo  

1)  Denominación do centro, enderezo e teléfonos. (Estes datos figuran na portada) 

2) Membros do equipo COVID 
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Docentes  42 

Non docente 3 

 

 

6) Determinación dos grupos estables de convivencia  

 

Etapa Primaria Nivel 2º Grupo A 

Aula A202 Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Primaria Nivel 2º Grupo B 

Aula A203 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Primaria Nivel 2º Grupo C 

Aula A204 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Primaria Nivel 2º Grupo D 

Aula A205 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Primaria Nivel 1º Grupo A 

Aula A206 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Primaria Nivel 1º Grupo B 

Aula A207 Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Primaria Nivel 1º Grupo C 

Aula A210 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Primaria Nivel 1º Grupo D 

Aula A215 Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 4º Grupo A 

Aula A211 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 4º Grupo B 

Aula A212 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 4º Grupo C 

Aula A213 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 4º Grupo D 

Aula A214 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 3º Grupo A 

Aula A312 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 3º Grupo B 

Aula A313 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 3º Grupo C 

Aula A314 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 3º Grupo D 

Aula A315 Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 6º Grupo A 
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Aula A306 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 6º Grupo B 

Aula A307 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 6º Grupo C 

Aula A311 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 6º Grupo D 

Aula A316 Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 5º Grupo A 

Aula A302 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 5º Grupo B 

Aula A303 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa Primaria Nivel 5º Grupo C 

Aula A304 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

Etapa Primaria Nivel 5º Grupo D 

Aula A305 Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 6 

 

 

7) Medidas específicas para grupos estables de convivencia  

Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto de grupos cando non estean na súa aula. 

Deste xeito empregarán a máscara nos espazos comúns e recreo, así como nas entradas e saídas.  
Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:  

- Terán unha bolsa de tea co seu nome para levar a máscara de reposto. 

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, e cando sexan imprescindibles e 

impliquen a interacción con membros doutro grupo.  

- Cada alumno terá o seu propio estoxo co material de traballo, con poucos obxectos de emprego imprescindible.  

- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, música, relixión ou saír ao patio, deberán respectar o 

percorrido deseñado para os movementos polo colexio.  

- Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material, cando este sexa gardado de 

xeito grupal, o alumno/a encargado/a de material, de ser o caso, procederá á preceptiva desinfección de mans antes 

de levalo a cabo. De ser necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos 

grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.  

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

mans e utensilios compartidos. 

**A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de 

discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións 

de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada 

polo pediatra ou facultativo do alumno/a, ou polos servizos de prevención de riscos, no seu caso, para 

persoal docente e non docente 

 

 

8) Canle de comunicación  

PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE: - Vía telefónica (centro ou coordinación do equipo covid)  

- Correo electrónico: cep.fleming@edu.xunta.gal  

ALUMNADO: - Vía telefónica chamando ao colexio (886120909)  

- Correo electrónico: cep.fleming@edu.xunta.gal 

 

mailto:cep.fleming@edu.xunta.gal
mailto:cep.fleming@edu.xunta.gal
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9) Rexistro de ausencias  

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado.  

Ao rexistro convencional empregado habitualmente, engadiremos un específico para aquelas ausencias provocadas 

por sintomatoloxía compatible coa covid-19 aspecto que fará que quede eximida a xustificación a efectos de aper-

tura do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de 

confirmación do caso.  

 

10) Comunicación de incidencias  

- Aviso ao coordinador covid-19. 

- Comunicación da persoa coordinadora covid-19 coas autoridades sanitarias e a familia do afectado:  

• Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

• Comunicación coa Xefatura Territorial de Educación en caso de ter un grupo confinado.  

• Subida de datos á aplicación. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

11) Situación de pupitres  

Os pupitres estarán colocados en liña mirando cara a dirección do posto do profesor. Cando o tamaño 
da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre pupitres. A distancia será cando menos 
de 1 metro entre o centro da cadeira ata as restantes cadeiras.  
Poderase optar pola alternativa de establecer grupos estables de aula, ata un máximo de 25 alumnos 
que xunto ao seu titor/a poderán conformar grupos de convivencia estable, cuxos membros poden so-
cializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia de seguridade de forma estrita e evitando ou 
limitando a interacción con outros grupos do centro. 

 

12) Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

Todos os grupos de 1º de primaria a 6º permanecerán na súa aula ordinaria  

 

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

Os especialistas de PT e AL terán un espazo para o traballo co alumnado e deberán desinfectar a me-
sa/cadeira coa axuda do alumnado, na medida do posible, cada cambio de alumnado, e gardar as me-
didas de distanciamento. 

 

14) Titorías coas familias  

 Serán de xeito presencial ou mediante as plataformas e medios telemáticos corporativos se non se 
pode garantir unha distancia e/ou ventilación axeitadas. 
 

 

15) Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro  

En xeral a páxina web e a información pola mensaxería Abalar serán as ordinarias para as comunica-
cións organizativas, avisos de temas administrativos, reunións... Poderá haber comunicacións de titorí-
as por videconferencia e presencial coa máscara e a distancia axeitada logo da solicitude das mesmas, 
por cita previa ou telefonicamente. 
As persoas alleas provedores, visitantes ou persoal do Concello, Consellería avisarán da súa presenza 
e poderán pasar sempre que non se estén a mover as filas do alumnado polo centro. En xeral non en-
trarán nas entradas e saídas do alumnado sen nos cambios de clase.  

 

16) Uso da máscara no centro 
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Obrigatorio. 

 

17) Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

A información chegará á comunidade educativa pola mensaxería Abalar, e estará visible na web do 
centro. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

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

Será solicitado á empresa a asignación nominal de tarefas cos espazos, mobiliario a limpar de xeito 
frecuente. 
Conserxe + limpadora (mañá) + profesorado: 
Abrir portas e xanelas para a ventilación das aulas antes da chegada do alumnado.  

 

Limpadora/s mañá: 

Limpeza e desinfección dos despachos. 

Limpeza/desinfección dos baños tres veces ao longo da xornada lectiva.  

Limpeza dos pasamáns e zonas de posible contacto colectivo segundo o plan de limpeza. 

 

Limpador/as (tarde): 
Limpeza e desinfección de todas as aulas, baños e zonas de uso común. 

Limpeza e desinfección da sala de Mestres. 

 

19) Distribución horaria do persoal de limpeza  

A persoa/s da limpeza de mañá priorizará a hixiene dos baños e espazos comúns que use o alumando 
de distintas aulas. 

 

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

Máscara, luvas e aquel outro material que sexa necesario segundo a valoracións do departamento de 
prevención de riscos laborais da empresa. 

 

21) Cadro de control de limpeza dos aseos 

Existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que se realizaron os labores e a 

persoa encargada de levalos a cabo.  

 

22) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula) 

Nas aulas aparecerá un cadro mensual onde se recollerán as horas nas que se fan as ventilacións, que 
de xeito xeral serán como mínimo na entrada ao colexio, nos cambios de profesorado nunha mesma 
aula e no recreo. 

 

23) Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

A recollida dos residuos estará a cargo da limpeza do colexio, Terase especial coidado coa eliminación 
de máscaras e panos de uso hixiénico con posibles restos sensibles, mocos, tose...que se botarán na 
papeleira de pedal. 
- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando na me-
dida do posible unha bolsa de diferente cor, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao 
persoal de limpeza. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 

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

O material será rexistrado pola secretaria, coa colaboración do persoal non docente e supervisión do 
equipo covid. 

 

25) Determinación do sistema de compras do material de protección 

Este equipo valorará en coordinación cos diferentes equipos e niveis, o ritmo de gasto de existencias e 
irá mercando segundo as necesidades para ter sempre o necesario: xel de mans e desinfectante para 
os obxectos de uso común na aula( de ser o caso) e luvas de ser necesario. 
Todo o alumnado e profesorado traerá a súa máscara da casa, xa que o seu uso é obrigatorio, e outra 
de reposto. 
Haberá máscaras en secretaría para usar en caso de emerxencia, rotura da máscara, contaminación 
accidental... 

 

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

O profesorado titor ou de área entregará unha solicitude do material que se precisa na secretaria indi-
cando a aula. Material para hixiene de mans e/ou de desinfección da aula, e estará pendente de pasar 
a recollelo. Os martes pola tarde é o día da recarga do dispensador da aula. 

 

XESTIÓN DOS GROMOS 
 

27) Medidas  

Defínese como gromo como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica entre a poboación nun 
determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote.  
 
Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compa-
tibles 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 diagnosticada de Covid-
19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.  
 
Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas 
compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levaranse a cabo 
por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de 
Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educa-
tivos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das 
mesmas: Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tan-
to ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo coas pautas estableci-
das no ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATI-
VO), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. En caso de presentar síntomas de 
gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu centro de 
traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o 
caso, o equipo Covid do centro 24 de 127 educativo incluirá á rede de contactos a través da aplicación 
“EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.  
 
Escenarios no suposto dos gromos  
A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo de-
terminado de contactos estreitos do centro escolar, 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 epidemio-

lóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito educativo de Galicia”, cos seguintes supostos:  Tendo en 
conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera persoa do 
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centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2m) 
do caso confirmado 
durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os contactos serán determinados pola autorida-
de sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

 durante 10 días. As persoas 
que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado deberán per-
manecer 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 teñan unha posible infección por Covid-19. 

ro de persoas e niveis educativos 
afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das persoas que 
conforman unha aula, 25 de 127 das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o 
gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un 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 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 do Plan de Continxencia ante 
peches aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de Continxencia ante peches de 
aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos 
con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, que desenvolverá 
as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Os centros deberán incor-
porar a sistemática prevista no plan de continxencia, naquelas cuestións que son da súa responsabili-
dade, ao seu propio Plan de Continxencia, previsto no Anexo III. 
 
Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou cen-
tro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de 
Coordinación e 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. 
 

 

28) Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa  

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e na súa 

ausencia, a que ocupe a xefatura de estudos. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 
 

29) Procedemento de solicitudes  

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino 
non Universitario de Galicia para o curso 2021-2022 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade 

entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa 

documentación que deba achegar na que se recollen as causas para considerarse como grupo vulnerable e suscepti-

ble de ser considerado persoal sensible. Cubrir o ANEXO XII  do propio protocolo. Esta documentación poderá 

entregarse de xeito presencial ou por correo ao colexio : cep.fleming@edu.xunta.gal 

- Unha vez a dirección do centro complete o informe das tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo e 

medidas de protección existentes, esta documentación será enviada vía mail á Inspección Médica Educativa da 

Xefatura Territorial correspondente.  

Mentres se tramita o informe da inspección médica  o traballador terá a obriga de acudir presencialmente, en espe-

ra da resolución/posibles medidas de adaptación do posto de traballo ou incapacidade laboral, debendo achegar 
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toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo de 3 días hábiles. 

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

 

30) Entradas e saídas  

Abaixo o plano coas entradas e o detalle cos horarios de entradas, saías e recreos no ANEXO I 

 

8:55 Escaleira circular 2º curso   Entrada principal ao patio 1  

9:00 Escaleira circular  1º curso Entrada principal da rúa Ourense 

9:00  Escaleira recta da 

biblioteca 

3º e 4º curso Entrada inferior da rúa Ourense. 

9:05 Escaleira circular 5º e 6º curso Entrada Romil. Patio 1 

 
 

32) Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

As entradas quedan marcadas no plano como E1 entrada principal (entrada do alumnado de 1º e 
familias que precisen facer xestións de secretaría, unha vez entre o alumnado. 
E2 alumnado de 5º e 6º. 
E3 alumnado de 3º e 4º 
A saída de 3º e 4º será pola porta E3, os cursos de 5º e 6º pola E2 e o alumnado de 1º e 2º pola E1, 
como anos anteriores só que en horarios distintos para evitar aglomeracións. 
A circulación do centro queda recollida no seguintes cadros: 
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32) Cartelería e sinaléctica. 

A sinalización tanto vertical como horizontal indica o sentido do movemento do alumnado e profesorado 
pola dereita, e o uso dos dous tiros de escaleiras, ás próximas á entrada principal só para subida e as 
próximas a secretaría so para baixada. Abaixo nas imaxes aparece esa sinaléctica.  
Aprovéitanse elementos fixos como papeleiras de reciclaxe e plantas naturais para facer separacións e 
“rotondas” e axudar ao movemento sen saturar a vista.  

  
 

33) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Non procede. 

 

34) Asignación do profesorado encargado da vixilancia   

O profesorado do departamento de orientación o profesorado de garda de 1º hora por quendas sema-
nais, a coidadora e o porteiro vixiante colaborarán na vixilancia das entradas. Mínimo seis persoas.  
Resto do profesorado participará na supervisión das filas de entrada, saída, recreo, segundo as clases 
que correspondan, total mínimo 26 entre mestres e mestras. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓS COAS FAMILIAS E ANPA 
 

35) Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de madruga-

dores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas 

coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

O programa de madrugadores está a desenvolverse no comedor coordinada pola ANPA e xestionada 
pola empresa do comedor.  

 

36) Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para a 

realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser coordinadas 

co organizador do servizo) 

Entrega da organización por parte da ANPA.  
As actividades serán realizadas dentro e fora do centro, nos 
patios 1, 2 e 3 e nas aulas destinadas a tal fin. As filas do 
alumnado serán feitas baixo a entrada principal, ao aire libre, 
que será donde serán recollidas polos monitores para levar aos 
pequenos grupos ao seu destino. 

 

37) Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 
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- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica 

no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita.  

Reunións poderán ser telemáticas coa plataforma oficial que oferta a Consellería, Cisco Webex. 

 

- Para as xuntanzas da ANPA, poderían facerse dúas distincións: 

Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito presencial se a situación 

epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o suficientemente amplo que garanta a distancia 

social.  

Reunións xerais da ANPA: No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar en usos múltiples, 

garantindo a distancia e limitando o aforo a 50 persoas, que son as que collen sentadas coa distancia de seguridade 

axeitada ou se a previsión é de un número maior deberá ser telemática. 

 

38) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

- As titorías levaranse a cabo os martes de 16h a 17h, como de costume, e con cita previa empregando 

as canles habituais: Abalarmóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica. 

- As reunións de ser presenciais, terán lugar na aula da titoría do alumno e coas seguintes medidas: 

Emprego de máscara. 

Hixiene de mans ao acceder á aula. 

Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente e pedirase desinfección de mans. 

- As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida. 

 

39) Normas para a realización de eventos 

- Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e celebracións 

de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente.  Deste xeito, e salvo mellora da situación epidemiolóxica 

non se celebrará conxuntamente nin festas de Nadal, Magosto, Paz, Entroido… 

- Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos docentes a orga-

nización deles baixo estas premisas: 

Evitar mesturas de alumnado de diferente curso o nivel, polo que é factible facer celebracións en quendas. 

Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 

Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do evento. 

Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

- En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas respecten o 

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

- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente. Aconséllase que se realicen ao aire 

libre. 

 

MEDIDA PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 
 

40) Medidas  

Non procede. 

 

MEDIDA PARA O USO DO COMEDOR 

A empresa do comedor, ten un protocolo propio para cumprir cos requisitos sanitarios, que será entregado ao colexio 

para adxuntar a este protocolo.  

 

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

Todo o tempo de comedor teñen que levar a máscara, agás no momento no que estando dentro do comedor 

sentados teñan a comida diante. 

 O uso do comedor escolar, quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado por 1,5 metros 

de distancia, ou 1 metro sempre que non estean encarados. Coa finalidade de prestar o servizo ao maior numero do 
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alumnado, estableceranse tres quendas fixas de comida.  

O alumnado estará sentado agrupado por aulas, de xeito que se manteña na medida do posible a continuidade do 

grupo de convivencia. Faranse quendas de 20 minutos e terán a comida xa colocada nas mesas para non tocar nada. 

O persoal de interior será o mesmo en todo o servizo e fará a desinfección antes da entrada do alumnado da seguin-

te quenda.  

 
1º quenda entrará 5º e 6º (uso do patio auxiliar, localizado na entrada superior) entran ao comedor ás 13:50h. 

Este alumnado poderá saír só para as súas casas ao rematar a comida se están debidamente autorizados, sería ideal 

que marcharan canto antes para evitar contaxios e que haxa que confinarse. A hora máxima de saída deste alumna-

do será á 15:30h. A esa hora se abre o patio auxiliar para que se acheguen as familias a recoller ao alumnado de 1º 

e 2º.  

2º quenda alumnado de 1º e 2º (uso do patio 1)  

3º quenda alumnado de 3º e 4º (uso do patio 2) 

 

 

42) Persoal colaborador no exterior 

Serían 2 persoas por ciclo que estarán vixiando nos patios. Total 6 persoas.  
Ver patios no apartado recreos deste documento. 

 

43) Persoal de cociña  

Tres persoas para cociñar e persoal fixo de interior para atender as mesas e a limpeza do espazo do 
alumnado. Total no comedor 7 persoas. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 

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

- As únicas áreas nas que o alumnado poderá abandonar a súa aula serán música, educación física e relixión. 
- Isto implica que estas aulas terán a mesma dotación que as aulas convencionais (dispensadores de xel, papeleiras 

de pedal e panos desbotables) que permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. 

- O alumnado de PT e AL, poderá saír da súa aula ordinaria para acudir á de PT/AL, no horario establecido a tal 

fin. 

- Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar una ventilación de 
5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se cumpre, os mestres de música, EF e 

relixión irán a buscar ao alumnado á súa propia aula e realizarán alí unha primeira 

explicación do que se vai levar a cabo na sesión mentres ventila. 

Nas pistas cubertas exteriores, que teñen boa ventilación deberá desinfectarse o que sexa empregado polo alumna-

do na clase. 
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45) Educación física  

Consonte  ao  establecido  no  protocolo  de  adaptación  ao  contexto  da  covid-19 nos centros de ensino non 

universitario para o curso 2021-2022, a organización   do   alumnado   establecerase   na   educación   primaria,   

con   carácter  xeral,  en  grupos  de  convivencia  estable,  en  cuxo  ámbito  non  se aplicarán  criterios  de  limita-

ción  de  distancia.  Polo  tanto,  en  relación  aos  agrupamentos    dentro    da    aula    de    educación    física,    

recupérase    a    normalidade. 

O uso  da  máscara  será  obrigatorio  agás que  se  realicen  no  exterior,  de maneira individual, a máis de 2 me-

tros.  Por   ser   un   área   na   que   decotío   utilízase   material   compartido   procurarase  a  realización  de  hi-

xiene  de  mans  antes  e  despois  do  seu  uso.   

Neste   senso   faise   obrigatorio,   para   o   alumnado,   a   utilización   dunha camiseta de reposto, toalla e mate-

rial de aseo como xabón ou xel de ducha. 

Dada  a  importancia  que  ten  a  ventilación  dos  espazos  para  evitar  a  transmisibilidade,  as  sesións  que  se  

realicen  no  ximnasio  serán,  mentres o tempo o permita, coas ventás abertas. 

 

46) Cambio de aula  

- Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de seguridade, 

seguindo a ruta deseñada pola parte dereita do corredor. 

A aula está no estado de ventilación logo de abandonala o grupo anterior e coa nova entrada de alumnado deberase 

dedicar uns minutos a desinfectar a mesa e a cadeira coa dotación de desinfección existente na aula.  

 

- Os cambios de aula faranse con máscara: 

 Para ir á aula de música e inglés 

 Para ir ao ximnasio/ patio/ pavillón Romil (de ser o caso) 

 Para ir á aula de relixión (soamente o alumnado matriculado nesa área) 

 Asistencia a sesións de PT/AL 

 

47) Biblioteca  

A biblioteca poderá ser usada por un grupo estable (aula de titoría) dado o tamaño da mesma, sempre 
que se cumpran as condicións de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. 
O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 
Ventilación entre grupos  e ventilación cruzada grazas á nova porta. 
Actividades de autores no novo espazo habilitado no exterior sempre q o tempo o permita. 
 
O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser utiliza-
dos de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 
Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.  
 
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. 
Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres 
dure a situación excepcional. 
Antes e despois de empregar os equipos informáticos será necesario que os usuarios realicen unha 
limpeza de mans e desinfección dos elementos de uso (teclado e rato). 
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias. 

 

48) Aseos  

- A limitación de aforo para os baños interiores será de dous usuarios simultaneamente. No caso dos baños do 

recreo será de una persoa e un profesorado de garda vixiará o aforo e distancia de espera para o acceso aos mes-

mos. 

O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
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49) Horarios e espazos  

Os recreos alternaranse coa hora de ler, habendo dúas quendas, así mentres uns grupos estarán en 
hora de ler os outros tocaralle recreo. A merenda farase obrigatoriamente nos patios ao aire libre, colo-
cados nun lugar tranquilo con distancia para sacar a máscara, ao remate poderán xogar entre eles po-
ñendo a máscara. 
Na medida do posible quedan delimitados dous espazos para grupos de aproximadamente 50 persoas. 
Na primeira quenda de 11:30 a 11:55 os 3º 4º e 2º baixarán ao recreo polas escaleiras de secretaría de 
forma ordenada e coa máscara. Mentres o alumnado de 1º, 5º e 6º quedarán na aula na hora de ler e 
merenda. 
Na segunda quenda, de 11:55 a 12:20 o alumnado de 1º 5º e 6º baixarán ao recreo polas escaleiras de 
secretaría de forma ordenada e coa máscara. Mentres o alumnado de 3º, 4º e 2º entrarán na aula na 

hora de ler e 
merenda. 
 A subida dos 
patios farase 
polas escalei-
ras de subida 

(entrada-circulares) 
 

11:30-11:55 
 

HORA LER: 1º 5º 6º 
RECREO: 3º 4º 2º 

11:55-12:20 
 

HORA LER: 3º 4º 2º  
RECREO: 1º 5º 6º  
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50) Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia, 

existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

O profesorado de garda participará nas diferentes quendas semanais. É profesorado que da clase ne-
ses niveis. Dúas quendas de mestres titores e unha de mestres especialistas. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E OS DOUS 

PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA. 
 

51) Metodoloxía e uso de baños  

Non temos alumnado de E. Infantil. 
As medidas de hixiene e a concienciación do alumnado de 1º e 2º coa pandemia serán  prioritarias, ao 
non existir baños nas aulas de 1º e 2º o funcionamento será o mesmo que para o resto do alumnado, 
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accederán sempre que poidan estar unicamente dúas persoas facendo uso do mesmo, polo que farase 
un entrenamento axeitado, sempre lembrando que o alumnado de 1º nin coñece o espazo físico. 

 

52) Actividades e merenda  

A merenda será no patio na horario indicado a ese uso. 
 
O xogo en grupos ou recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, 
garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes materiais 
non serán de moitas pezas serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que 
non sexan estritamente necesarios e facer sempre limpeza de mans. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 
 

53) Emprego do equipamento.  

O espazo denominado aula de informática que neste momento é aproveitada para a educación dixital 
do alumnado de 1º a 4º curso. Nesta dependencia o traballo planificarase de xeito que a realización da 
práctica supoña a mínima manipulación posible das diferentes partes dos ordenadores, pero de que 
utilizalos deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

54) Medidas  

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder 
facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser 
o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia 
estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interac-
cións dos grupos. 
 
O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de 
que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia de 
seguridade. 
 
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.  Tamén se axustarán as 
indicacións e comunicacións dirixidas ao alumnado con necesidades educativas especiais.  

 

55) Medidas e tarefas. Seguimento para a adaptación  

No caso de ter que particularizar as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador precise con 
relación ao alumnado, serán de obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circuns-
tancia. 

 

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 
inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio co-
mún do cumprimento das normas. 
O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 
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solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de 
aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual 
que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado 
polo centro educativo. 
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 se-
guridade ao alumnado. 
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. 
Reunións: 

Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o comedor (casos que así o 

aconsellen) ou usos múltiples xa que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada. 

As reunións dos diferentes equipos docentes poderán ter lugar na sala de profesores (sempre que parti-

cipe un número inferior a vinte persoas). 

Para as reunións de equipos de nivel ou dinamizacións empregaranse das aulas ou dependencias coas 

medidas de seguridade reflectidas neste plan. 

 

Sala de profesores: 
Nos recreos todo o profesorado que non estea de garda poderá estar nese espazo.  

Prestarase especial atención á ventilación da sala. 

Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal. 

Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos e resto de 

zona ou materiais comúns de traballo. 

Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans e, ao finalizar, debe-

rán empregar a papeleira de pedal para tirar os papeis e utensilios desbotables. 

 

57) Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos cole-

xiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

Reunións dos órganos colexiados: 

1. Claustro: levaranse a cabo en usos múltiples, nas condicións expostas no punto anterior. No caso de que a si-

tuación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma ofertada pola Consellería, Cisco. 

2. Consello escolar: levaranse a cabo en usos múltiples, lugar con boa ventilación e distancia de seguridade para 

poder manter unhas axeitadas condicións de seguridade. 

Igual que no caso do claustro, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos. 

 

Nas sesións que se celebren a distancia deben 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 convoca-
torias 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 formali-
zar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 
 
Nas sesións que se celebren a distancia deben 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 videoconfe-
rencia ou o emitido por correo electrónico. 
As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado preferentemente a través de me-
dios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un docu-
mento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER  FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

58) Formación en educación en saúde  
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-  Aproveitarase a formación do profesorado para completar a información en educación en saúde e particularmente 

na prevención e hixiene fronte á covid-19, para cumprir coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 

Educación e Sanidade. 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, 

hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son comprendidas por toda a comuni-

dade educativa. 

Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de prevención e hixiene 

aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educati-

va. 

Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poi-

dan xurdir. 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das medidas de 

prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das 

autoridades sanitarias. 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de prevención, 

hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde 

da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e 

actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira 

que se poida traballar a saúde de forma integral. 

A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa e saudable 

nos centros educativos a través de dun gran abano de programas como son o Plan proxecta e Contratos Programa, 

entre outros. Igualmente, promoveranse accións como a oferta da materia de libre configuración autonómica 

“Promoción de estilos de vida saudables” na etapa secundaria obrigatoria.  

Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas: 

a) Hábitos de alimentación saudable. 

b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida. 
 

 

59) Difusión das medidas de prevención e protección  

- Difusión sempre dende a web do centro. Aproveitando a mensaxería Abalar para darlle relevancia e comunicalo 

máis directamente para salientalo no momento que se actualice a información. 

-Posibilitar o acceso á posibles charlas do persoal sanitario  sobre prevención e protección.   

 

60) Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado que, 

en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunica-

ción coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan 

maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do 

persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)   

As coordinacións de TIC e Abalar xunto cun mestre colaborador por ciclo/nivel e especialidade traballa-
rán facendo un equipo de dinamización conxunto para colaborar co profesorado na implantación e man-
temento das aulas virtuais. 
Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite aproveitar os recursos necesa-
rios para facer un seguimento da educación do seu alumnado, comezou a educación para empregar as 
aulas virtuais, e neste curso escolar comezaremos a aproveitar eses coñecementos para a implanta-
ción das nosas aulas virtuais. 

 

 

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

1. Programa de acollida. O equipo directivo elaborará este Programa de acollida que será pre-
sentado ao Consello Escolar do centro e que se desenvolvera nas dúas primeiras semanas do 
curso, coa organización de actividades globalizadas que informen, alomenos, dos seguintes 
aspectos: 
 
a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 
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b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 
c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu 
desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 
d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais 
de acollida e cohesión. 

MARTES 14 de 

setembro 
16:00h 3ºC e 3ºD Usos múltiples 

16:30h  3ºA e 3ºB Usos múltiples 

 
 
MARTES 21 de 

setembro 

16:00h 1ºB e 1ºD Usos múltiples 

16:15h 4º e 4ºB  Ximnasio   

16:30h 1ºA e 1ºC Usos múltiples 

16:45h 4ºC e 4ºD  Ximnasio   

17:00h 2ºA e 2ºB Usos múltiples 

17:30h 2ºC e 2ºD Usos múltiples 

MARTES 28 de 

setembro 
16:00h 5ºA e 5ºB Usos múltiples 

16:30h  5ºC e 5ºD Usos múltiples 

17:00h 6ºA e 6ºB Usos múltiples 

17:30h 6ºC e 6ºD Usos múltiples 
 

2. Avaliación inicial. A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. 
Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do 
alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa 
 

3. Programacións didácticas Para a elaboración das PD e seguindo os directrices establecidas 
na CCP, consideraranse os seguintes criterios: 
a) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial de cada área e materia coa finalida-
de de detectar as carencias e necesidades do alumnado. 
b) Presentación dos contidos e aprendizaxes cun enfoque competencial e a través de propos-
tas metodolóxicas activas e axustadas as necesidades concretas do alumnado e grupo e que 
fomenten a colaboración e a participación do alumnado no seu proceso de aprendizaxe. 
c) Constaran as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, identi-
ficando de forma expresa aquelas aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das compe-
tencias clave, así como o deseño de tarefas globais e as estratexias e instrumentos de avalia-
ción mais adecuados para a consecución deste obxectivo. 
d) 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. 
Terase en conta o aspecto socio-afectivo e o desenvolvemento persoal do alumnado durante 
esta pandemia, procurando dar resposta ás súas necesidades, así como se fará especial finca-
pé no desenvolvemento da competencia TIC. 
 

4. Orientacións para a atención á diversidade. Atenderase aos diferentes modos que ten o 
alumnado de percibir e expresar a información para garantir a comprensión e a comunicación 
da mesma así como o axuste, de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avalia-
ción, as súas circunstancias. 
 

5. Orientacións para os servizos de orientación. Os Departamentos de Orientación reforzaran 
as actuacións dirixidas a identificación das necesidades educativas ocasionadas pola situación 
de pandemia en coordinación coas persoas titoras, as medidas e programas para a atención 
das mesmas así como as accións dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa. 
Estas medidas e accións concretaranse no Plan de orientación académica e profesional, Plan 
de acción titorial, concreción anual do Plan Xeral de Atención a Diversidade e na PXA. 

 
6. Ensino non presencial os centros elaboraran un “Plan de Continxencia” no que se esta-

bleceran as medidas que se adoitarán no caso de suspensión da actividade lectiva para facer 
efectivo o ensino non presencial e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, 
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de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 
No suposto de ensino non presencial, os centros educativos adoitarán as medidas establecidas 
no apartado 29 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 da Consellería de Edu-
cación e Sanidade. O profesorado, preferentemente a través da aula virtual do centro, determi-
nará as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes básicas e a 
avaliación continua. 

 

 

62) Difusión do plan  

- Este plan de adaptación á situación Covid (versión outubro 2021) será publicado na web do colexio logo da valo-

ración positiva de todo o equipo directivo e equipo Covid e logo da aprobación do Claustro. 

 

 

 
Documento aprobado no Claustro o día 5 de outubro do 2021 


