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 O “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID
DOCUMENTO PÚBLICO, (NA WEB DO CENTRO).

 TEN POR OBXECTO CREAR CONTORNAS ESCOLARES

 É UN DOCUMENTO VIVO (IRASE ACTUALIZANDO
CIRCUNSTANCIAS EDUCATIVAS E SANITARIAS).CIRCUNSTANCIAS EDUCATIVAS E SANITARIAS).

 DEBERÁ APROBARSE EN SESIÓNS DE CLAUSTRO E

 DACORDO CAS MEDIDAS ESTABLECIDAS NO
CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN E SANIDADE.

COVID-19” DO NOSO CENTRO É UN

ESCOLARES SAUDABLES E SEGURAS.

ACTUALIZANDO EN FUNCIÓN DAS

E CONSELLO ESCOLAR.

NO PROTOCOLO XERAL DAS





MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

 Uso obrigatorio de máscara.

 Distancia física recomendada de 1,5 metros.

 Na entrada e saída do centro, esixencia da realización da hixiene 
de mans.de mans.

 Tarefas de ventilación frecuente 

 Antes do inicio do curso: limpeza e desinfección xeral do centro.

 Non permitido o acceso das familias ao centro.

 Secretaría ou Dirección: a distancia ou con cita previa. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA

Distancia física recomendada de 1,5 metros.

Na entrada e saída do centro, esixencia da realización da hixiene 

de ventilación frecuente nas instalación.

Antes do inicio do curso: limpeza e desinfección xeral do centro.

Non permitido o acceso das familias ao centro.

Secretaría ou Dirección: a distancia ou con cita previa. 



 Espazo de illamento COVID

 Aparición dun caso: coordinadora
contactará coa Xefatura Territorial

Equipo COVID e espazo

contactará coa Xefatura Territorial

 A familia que deberá presentarse
brevidade.

coordinadora do equipo COVID-19
Territorial de Sanidade.

de illamento

Territorial de Sanidade.

presentarse no centro á maior



 Auto enquisa clínico-epidemiolóxica
docente, non docente e o alumnado

 Sintomatoloxía compatible, manterase

Casos de sintomatoloxía compatible
e ausencias

 Sintomatoloxía compatible, manterase
preventivo domiciliario.

 Para a xustificación da ausencia
abondará co comprobante dos/as
titores/as legais.

epidemiolóxica diaria (persoal
).

manterase en illamento

compatible

manterase en illamento

ausencia do alumno,
dos/as pais/nais ou



 Documentación de inicio de curso
Compromiso para a realización da auto
diaria Covid-19.

 A Consellería de Educación habilitou unha A Consellería de Educación habilitou unha
canle informática, denominada “EduCovid
caso de comunicación da aparición dun
confirmado, o equipo COVID do centro incluirá 
a información dos contactos estreitos do 
afectado/a.

curso: ficha
auto enquisa

unhaunha
EduCovid”, no 

dun caso 
COVID do centro incluirá 

dos contactos estreitos do 



XESTIÓN DOS GROMOS

En función da intensidade e virulencia do gromo, do número 
persoas e niveis educativos afectados a Autoridade 
poderá acordar a medida de corentena
educativo. 

A medida será proposta pola Autoridade 
Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia.

XESTIÓN DOS GROMOS

En función da intensidade e virulencia do gromo, do número de 
a Autoridade Sanitaria

corentena da aula ou do centro 

Autoridade Sanitaria dentro do 
e Seguimento da Pandemia.



Grupos de Convivencia Estable:

Grupos de Convivencia Estable

1º, 2º e 3º: 

Porta pequeña.
Dereita do edificio.

Patio.
Esquerda

1. Aulas complementarias.

2. A aula de informática e música (días distintos)

3. O pavillón e o comedor: separación, limpeza

Patio.

Grupos de Convivencia Estable

4º,5º e 6º:

Portalón.
Esquerda do edificio.

Pavillón.

distintos).

limpeza e ventilación.

Pavillón.





Os cambios de aula
 Traslados: saída ordenada e continua, de 1

seguridade, polo camino marcado no chan.

 Entradas e saídas a desinfección de mans.

º, 2º e 3º xel

º 5º e 6º líquido

A Biblioteca escolar
 Biblioteca de aula.

 O préstamo de libros na aula.

 O material devolto illado como mínimo 24 horas.

 A Biblioteca pechada ao público.

en 1, deixando a distancia de



MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS

“Grupos en recreo”.

Tres sirenas diferentes:

 A primeira para 1º e 4º.

 A segunda para 2º e 5º. A segunda para 2º e 5º.

 A terceira para 3º e 6º.

Bolsa para a merenda.

Días de chuvia:

 1º e 2º:Porche de entrada.

 3º :Aulas. 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS



 Sentidos de circulación marcados
en diferentes cores.

 Chaleco.



Xa nas aulas:

1. Segunda máscara de recambio e estoxo específico

2. Chaleco ca cor que identifica ao seu grupo

3. Caixa plástica para deixar as súas pertenzas

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

4. Rotulador para pizarra propio.

5. Se compartirá material en casos moi puntuais

As actividades de Orientación, PT e AL desenvolveranse

Nas aulas de PT e AL. 

Respectarase sempre a distancias de seguridade

específico para gardala en caso necesario.

de convivencia estable.

pertenzas.

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

puntuais.

desenvolveranse:

seguridade.



Titorías cas familias.

 A distancia, os martes de 16:30 a 17:30.

MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA

Concello de Vigo encárgase da limpeza doConcello de Vigo encárgase da limpeza do

Durante a xornada lectiva, teremos
limpeza.

Espazos que o precisen, como no caso
veces ao día.

Titorías cas familias.

MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA

do centro:do centro:

teremos unha persoa do servizo de

caso dos aseos, hixienizaranse 2



Corresponde ao Centro educativo, con cargo aos seus gastos de 
funcionamento:

 Solución hidroalcohólico e os seus dispensadores.

 Panos desbotables.

 Materiais de limpeza e desinfección.

MATERIAL DE PROTECCIÓN

 Materiais de limpeza e desinfección.

 Impresión de cartelería.

Corresponde ao Centro educativo, con cargo aos seus gastos de 

Solución hidroalcohólico e os seus dispensadores.

MATERIAL DE PROTECCIÓN



Determinación das entradas:

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

 O alumnado transportado 9:15.

 Días de chuvia, o alumnado de 3º, acceso directo

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

directo á aula.



 Voltamos ao horario habitual do centro: de 9:15

 Separación de máis de 1,5 metros entre grupos

 Agrupados por aulas.

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR

 Agrupados por aulas.

 Postos fixos.

 Os menús serán empratados en cociña.

 Normas do Protocolo e Programa de Funcionamento

 Encargada, Dª Rosa Mª Ojea Rodríguez, Directora, 

15 q 14:15

estables e sen estar encarados.

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR

Funcionamento do Comedor escolar.

Rodríguez, Directora, MªCristina Rodríguez Abalde



 O aforo será o determinado en cada
competente.

 Os/As acompañantes da empresa de transporte

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANPORTADO

Os/As acompañantes da empresa de transporte
vixilancia do alumnado controlarán

 Máscaras

 Asientos.

 Cando se establezan limitacións de capacidade
autorizacións para alumnado que resida a menos

cada caso polo órgano autonómico

transporte aos que lle corresponda a

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANPORTADO

transporte aos que lle corresponda a

capacidade quedan suspendidas as
menos de 2 km).



 Normas para a realización de eventos
recomenda non realizar eventos
grande afluencia de persoas. Como medida
mentres dure a situación de excepcionalidade
pola Covid-19, os eventos reduciranse
a nivel aula ou a nivel centro, respectando

MEDIDAS EN RELACIÓN CAS FAMILIAS E ANPAS

a nivel aula ou a nivel centro, respectando
espazos de seguridade.

eventos: O protocolo galego
ou celebracións con

medida de prevención,
excepcionalidade motivada

reduciranse a conmemoracións
respectando as distancias e

MEDIDAS EN RELACIÓN CAS FAMILIAS E ANPAS

respectando as distancias e



Uso dos aseos
Aseos rotulados concretos para cada Grupo de

 Edificio da parte dereita, 1º, 2º e 3º (subindo por

 Aseos primeiro andar: 1º e 3ºA.

 Aseos segundo andar: 2º e 3ºB.

 Aseos exteriores: 1º e 2º, para uso durante o patio Aseos exteriores: 1º e 2º, para uso durante o patio

 Parte esquerda do edificio 4º, 5º e 6º (subindo pola

 Aseos primeiro andar: 4º e 5º.

 Aseos segundo andar: 6º.

 Aseo planta baixa, acceso ao pavillón: alumnado escola

3º, 4º, 5º e 6º durante o patio e comedor, os mesmos

de Convivencia Estable.

por dirección):

patio escolar e comedor.patio escolar e comedor.

pola conserxería):

escola infantil, usuarios de comedor.

mesmos aseos.



En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase

e do material, e da ventilación.

As reunións do profesorado realizaranse cumprindo

telemáticos.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

Poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións,
actas a distancia.

Considérase validamente emitido o voto formalizado
videoconferencia ou o emitido por correo electrónico

As convocatorias serán remitidas aos membros do
medios electrónicos, facendo constar na mesma a

Previsións para as reunións dos Órganos Colexiados

responsabilizarase da hixiene das súas mans

cumprindo as normas ou por medios

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

sesións, adoptar acordos e remitir

formalizado na propia sesión da
electrónico.

do órgano colexiado a través de
orde do día.

Previsións para as reunións dos Órganos Colexiados



 Formación para os centros sobre as medidas
e protección.

 Primeiros días de clase, o alumnado será

 As programacións didácticas incluirán
a distancia:

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

a distancia:

 A páxina web, para consulta de información.

 Aulas virtuais.

 Horarios espello.

medidas xerais de prevención

será inscrito na aula virtual.

incluirán a metodoloxía de traballo

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

web, para consulta de información.



MOITAS GRAZAS 
POLA SÚA 

 Os primeiros días de cole os adicaremos a
adoptaremos co obxectivo de protexer e previr
contaxio por COVID-19.

POLA SÚA 
COLABORACIÓN

MOITAS GRAZAS 
POLA SÚA 

ensaiar todas as medidas que
previr no máximo posible o risco de

POLA SÚA 
COLABORACIÓN


