
            CEP SALUSTIANO REY EIRAS                                                   Plan de adaptación á situación do covid-19  

 

 
 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á 
SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 

2020-2021” 
 

CEP SALUSTIANO REY EIRAS 
A POBRA DO CARAMIÑAL 

  

1 
 



            CEP SALUSTIANO REY EIRAS                                                   Plan de adaptación á situación do covid-19  

 

INDICE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1 DATOS CENTRO 5 

2 EQUIPO COVID 5 

3 CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 6 

4 ESPAZO DE ILLAMENTO COVID. 6 

5 NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA 7 

6 CADRO DE PERSOAL 7 

7 GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 7 

8 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 8 

9 CANLE DE COMUNICACIÓN 8 

10 REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO 8 

11 COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS 9 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

12 SITUACIÓN PUPITRES 10 

13 IDENTIFICACIÓN ESPAZOS GRUPO 10 

14 ESPAZOS DE PT E AL, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO 11 

15 TITORÍAS COAS FAMILIAS 11 

16 CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 11 

17 USO DA MÁSCARA NO CENTRO 12 

18INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA 12 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

19 ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, 13 

20 DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 13 

21MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA. 13 

22 CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 14 

23 MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 14 

24 DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 14 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

25 REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO 15 

2 
 



            CEP SALUSTIANO REY EIRAS                                                   Plan de adaptación á situación do covid-19  

 

26 DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN. 15 

27 PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN. 15 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 

28 DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS 16 

29 PERSOAS QUE REALIZAN A COMUNICACIÓN 18 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

30 PROCECEMENTO DE SOLICITUDES 18 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

31 ENTRADAS E SAÍDAS 19 

32 PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA 20 

33 CARTELERÍA E SINALÉCTICA 20 

34 ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO 20 

35 ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 21 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

36 PROGRAMA DE MADRUGADORES. 22 

37 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA OU POSTERIORES AO SERv. DE COMEDOR 22 

38 DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR 22 

39 REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 22 

40 NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 23 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

41 MEDIDAS 24 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

42 MEDIDAS DO COMEDOR. 24 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

43 AULAS ESPECIAIS 27 

44 EDUCACIÓN FÍSICA 28 

45 CAMBIO DE AULA 29 

46 BIBLIOTECA 30 

47 ASEOS 32 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

3 
 



            CEP SALUSTIANO REY EIRAS                                                   Plan de adaptación á situación do covid-19  

 

48HORARIO E ESPAZOS 34 

49PROFESORADO DE VIXILANCIA 34 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE 1º E 2º 

50 METODOLOXÍA E USO DOS BAÑOS 35 

51 ACTIVIDADES E MERENDA 35 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

52 EMPREGO DO EQUIPAMENTO: 36 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

53 MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 36 

54 MEDIDAS E TAREFAS. INTERVENCIÓN PT E AL 37 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

55 MEDIDAS 39 

56 ÓRGANOS COLEXIADOS 39 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

57 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EN SAÚDE 39 

58 DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 40 

59PROFESORADO, COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DAS AULAS VIRTUAIS 40 

60 PREVISIÓNS DERIVADAS DO DOCUMENTO “INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO” 40 

61 DIFUSIÓN DO PLAN 40 

 
  

4 
 



            CEP SALUSTIANO REY EIRAS                                                   Plan de adaptación á situación do covid-19  

 

En todos os apartados utilizaranse as medidas establecidas no protocolo xeral das Consellerías de 
Educación e Sanidade adaptadas ao caso concreto do centro. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
 

1. DATOS CENTRO 
 

C.E.P. SALUSTIANO REY EIRAS 

R/ Bandaseca s/n.  
15940 A Pobra do Caramiñal (A Coruña) 

Código: 15013199 

         C.I.F: Q 6555723 C 

Educación Primaria: 
15 unidades 

308 alumnos,  
27 profesores 

Xornada única + luns tarde 

Teléfono: 881866847 

e-mail: cep.salustiano.rey.eiras@edu.xunta.gal 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cepsalustianoreyeiras/ 

 

2. EQUIPO COVID 
  
PROFESOR TFNO. CARGO FUNCIÓNS 

Profesor 1: José Delgado Marco telefono: 686646506 cargo: 

Comunicación incidencias ás autoridades sanitarias 

Tarefas asignadas 

● Nomear membros e suplentes do equipo COVID. 
● Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid 19. 
● Difusión da información ao Claustro. 
● Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do centro (propostas de 

actuación, valoración e propostas de mellora): Comedor, entradas, saídas, patios, 
espazos...  

● Coordinación dos aspectos pedagóxicos do centro. 
● Coordinación na interlocución coa Administración.  
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● Xestión de gromos entre o persoal do centro (docente o non docente).  
● Comunicación coas familias. 

Profesor 2 Victorino Palacios Martínez teléfono: 607443153 cargo  

Chamada aos pais das incidencias 

Tarefas asignadas 

● Organización das quendas de garda: entrada/saída/recreo. 
● Difusión da cartelería e das pegadas Coronavirus. Para esta tarefa requirirá axuda 

doutras compañeiros e compañeiras que se designarán. 
● Difusión da información ás familias. 
● Difusión da autoenquisa ás familias. 
● Xestión da atención educativa en caso de gromos. 

Profesor 3: Daniela Martínez Somoza telefono: 677087399 Cargo  

Tarefas asignadas 

● Rexistro e inventario do material Covid. 
● Compras de material de protección 
● Xestión de material de protección. 
● Rexistro de ausencias 

 

 

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA  
 

Centro de saúde de A Pobra do Caramiñal 
 

Persoa de contacto: 
 

Nuria Feans- pediatra 
Mónica Rodríguez- enfermeira pediatría 

Teléfonos: Centro 981831561 
 

4. ESPAZO DE ILLAMENTO COVID. 
 
Aula 8 Edificio grande, planta baixa 

elementos de 

protección 

xel hidroalcolico e desinfectante ,panos de papel, xogos de mascaras 

papeleira de pedal 
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5. NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA  
NIVEIS A B C TOTAL 

1º 20 20  40 

2º 24 23  47 

3º 19 20  39 

4º 18 17 20 55 

5º 19 19 16 54 

6º 25 24 24 73 

total  307 

 

6. CADRO DE PERSOAL  
Docente 

E.P. F.I. F.F. E.M. E.F P.T. A.L. D.O. Rel. Tot. 

14 3 1 1 2 2 2 1 1 27 

Non docente 

conserxe Administr
. 

Auxiliar 
conversa 

limpeza Condutor 
transporte 

Auxiliar 
transporte 

Auxiliar 
comedor 

 

1 1 1 3 7 7 2 22 

Total 49 

 

7. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 
 
GR AUL nº TITOR ING EF MUS REL OUTROS 
1ºA 34 20 Iria Romay Esti Cova Chus Paco  
1ºB 30 20 Diana Esti Cova Chus Paco  
2ºA 7 24 Maria Regos Esti Cova Chus Paco Marián 
2ºB 6 23 Marisa Esti Cova Chus Paco Marián 
3ºA 5 19 Irene Marian Cova Chus Paco Irene 
3ºB 4 20 Mª José Marian Cova Chus Paco Irene 
4ºA 20 19 Carmen G. Esti Cova Chus Paco Estíbaliz 
4ºB 10 17 Sabela Esti Cova Chus Paco Estíbaliz 
4ºC 11 20 Sese Esti Cova Chus Paco Estíbaliz 
5ºA 16 18 Silvia Marián Jose Chus Paco Charo 
5ºB 17 19 Charo Marián Jose Chus Paco Charo 
5ºC 18 16 Jorge Marián Jose Chus Paco Charo 
6ºA 14 25 Juan Daniela Jose Chus Paco Daniela 
6ºB 15 24 Sali Daniela Jose Chus Paco Daniela 
6ºC 13 24 Genoveva Daniela Jose Chus Paco Daniela 
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8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE 

CONVIVENCIA  
Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto á hora de actuar cando non estean                   
na súa aula.  Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:  

• O alumnado empregará a máscara en todo momento.  
• Terán un estoxo con nome para gardar a máscara e unha de reposto.  
• A distribución de espazos na aula será segundo os modelos propostos nos anexos en función do                

número de alumnos. En todos os modelos existen pautas para que a distancia de traballo aumente                
entre o alumnado con respecto ao habitual.  

• Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego                 
máis común). O material individual non se pode prestar. 

• Cando sexa necesario empregar material común terá que ser desinfectado antes e unha vez              
finalizado o seu emprego.  

• Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, ou saír ao patio, deberán respectar o                   
percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde de entrada/saída asignada e sempre pola                
dereita.  

• Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, reducíndoos aos que               
sexan imprescindibles. 

• Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material (bandexa das               
mesas e casilleiros). 

• Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con xel               
hidroalcohólico do rotulador que empregue.  

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

 

9. CANLE DE COMUNICACIÓN  
Para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible: 
Ausencias de persoal non docente e profesorado: Chamada ao coordinador COVID 
Para a comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias:  

● Chamada telefónica ao centro 881866847 
● Comunicación ao titor ou ao centro por correo electrónico ou chamada telefónica. 

 

10. REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO 
Existirán dous modelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado. Ao rexistro               
convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e XADE), engadiremos un específico para            
aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa covid-19.  
As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar             
no específico por covid-19 quedará eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de               
absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de              
confirmación do caso. As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán             
entregadas cada fin de mes á persoa que exerza a Xefatura de Estudos. 
● Persoal: rexistro no libro de asistencia que está en xefatura. 
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● Alumnado: rexistro no XADE e plantilla do profesorado que está na aula 
 
Ver anexo Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible. 

 
 

11. COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS  
Procedemento de comunicación as autoridades sanitarias e educativas: 
Unha vez avisado o coordinador covid-19 da incidencia,  este  comunicarase coas autoridades sanitarias e 
a familia do afectado:  

• Chamada telefónica á familia do afectado/a.  
• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.  
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.  
• Subida de datos á aplicación. 
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

12. SITUACIÓN PUPITRES 
Segundo as instrucións os pupitres estarán orientados nun mesmo sentido cara a mesa do profesor.               
A distancia a manter entre postos escolares sempre será a máxima que permita a aula en función do                  
número de alumnos/as. Sempre que sexa posible será alomenos de 1,5 m. aplicando o criterio de                
medición a distancia dende o centro das cadeiras.  
Nos anexos dos planos de aulas mostramos colocación tipo dos pupitres  en función das aulas. 
 

13. IDENTIFICACIÓN ESPAZOS GRUPO 
 

GRUPO AULA  TITOR/A 

1ºA 25 Iria Romay Pérez 

1ºB 29 Diana Crujeiras Fernández 

2ºA 34 María Regos Fariña 

2ºB 30 Marisa López Losada 

3ºA 5 Irene Pose Paz 

3ºB 4 Mª Josefina Pacheco Echevers 

4ºA 10 Carmen González Rodríguez 

4ºB 20 Sabela Hermo Pérez 

4ºC 11 Mª José Couce Caneiro 

5ºA 17 Silvia Rodríguez Dorribo 

5ºB 14 Charo Varela Fernández 

5ºC 18 Jorge Guerrica-Echevarría Sancho 

6ºA 16 Juan Varela Alvarez 

6ºB 15 Rosalía Alvarez Vidal 

6ºC 13 Genoveva Hermo Santos 
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14. ESPAZOS DE PT E AL, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU 

AULAS ESPECIAIS DO CENTRO 
 

ESPAZO Nº AULA PROFESOR 
DEP. ORIENTACIÓN 19 VICTORINO 
AL-1 35 ISABEL 
AL-2 32 LARA 
PT 1 12 CARMEN 
PT-2 31/33 

 
ANGEL 

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.  
● As aulas de PT e AL contarán con mamparas de protección que serán empregadas cando sexa                

necesario.  
● Aconséllase a este profesorado o emprego de viseiras protectoras, en moitas ocasións, o seu              

labor é incompatible co emprego da máscara.  
● Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación e unha              

limpeza/desinfección dos elementos empregados.  
 

15. TITORÍAS COAS FAMILIAS  
 

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidade e sempre con cita previa empregando calquera               
das canles establecidas (abalarmóbil, axenda do alumnado, teléfono):  
● Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 20/21.  
● Presencial: Cando non sexa posible a videoconferencia. Neste caso, a reunión levarase a cabo na               

aula da titoría correspondente e garantido a distancia social. Todos os asistentes á titoría levarán               
máscara e farán a desinfección de mans. Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o              
visionado dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma             
e evitar a manipulación conxunta. 

 

16. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO 

CENTRO 
● Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a páxina web do colexio pasará a ser o                 

portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral. 
● Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil, é moi importante que todas as familias             

descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle.  
● Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o                

correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica.  
● A maiores, existe unha canle de difusión pública en facebook na que se publicarán as información                

relevantes que xa colgaron na web e abalarmóbil.  
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● A información cos proveedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que              

seguiremos a empregar estas vías. O material de proveedores queda habitualmente na            
entrada do centro no vestíbulo do edificio principal. 

 

17. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 
O Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras                
en todo momento, dentro do recinto escolar, agás no momento da merenda. 
É obrigatorio usar máscara nas circulacións polos espazos comúns (corredores, baños,           
escaleiras, etc), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas do               
comedor escolar. 
O utilización da máscara polo profesorado ten tamén un carácter exemplificante. 

 

18. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 

EDUCATIVA 
O plan difundirase a través da web do centro, e pasará a formar parte da documentación existente que                  
ten o colexio.  
Para dar a coñecelo, enviarase ás familias o link mediante Abalarmóbil. Ademais, no facebook do centro                
tamén pode colgar o enlace. Trasladarase á ANPA para que o difunda a través das súas canles habituais. 
Este documento pode ser modificado debido a achegas que recibamos por parte da comunidade              
educativa (ou cambios normativos) dando lugar a melloras no documento. 
Enviarase unha copia ás autoridades educativas e ao Concello. 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 
 

19. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA,  
 

Conserxe/limpadora (mañá):  
• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado.  
• Limpeza/desinfección dos baños, polo menos, dúas veces ao longo da xornada lectiva.  
• Limpeza dos pasamáns  
• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente. 

-Limpador/as (tarde):  
• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.  
• Limpeza e desinfección dos despachos  
• Limpeza e desinfección da sala de mestres 

 
A limpeza xeral será unha vez ao día en horario de tarde.  
A limpeza de espazos  de uso intensivo será dúas veces ao día: aseos (existirá material de 
desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente) 
 
Especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes: 
pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas,… así como de billas, 
elementos das cisternas e outros dos aseos. 
 
Realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada            
cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con                
especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre           
todo naqueles utilizados por máis dun usuario, quen realizará, ao finalizar o uso individual, a               
limpeza dos elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso              
compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con solución desinfectante              
e pano desbotable. 

 

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 
Ainda que pode sufrir algunha modificación contamos con 
- Conserxe/limpadora: de 8h a 15h  
- 2 limpadores/as de tarde: de 15:30h a 19:30h 

21.  MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS 

DE LIMPEZA. 
Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) ou calquera dos desinfectantes           

con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados             

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 
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Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais              

recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a              

cabo este labor, como son as luvas e a máscara.  

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. 

 

22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 
 

En cada baño 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.  
Ver modelo de checklist de limpeza de aseos. 

23. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS 

AULAS  
 

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A                 
primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo              
conserxe/limpadora.  
O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de                
cada cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist.  
Ver modelo de checklist de ventilación. 

 

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).  
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...)  
A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, evitando a              
súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 
 
No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se              
atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros                
produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda               
bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza                
do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa                   
traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro            
educativo. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 

25. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O 

CENTRO 
A secretaría do centro leva o control das compras e das existencias e será a responsable de                 
inventariar todo o material de protección que dispón o centro. Para iso, creouse un apartado               
específico dentro do das partidas do centro denominado “material covid-19” 

 

26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 

PROTECCIÓN. 
• En secretaría haberá unha plantilla para anotar o material que se note que hai que               

mercar. Todo o material relacionado estará centralizado en secretaría.  
• Será a secretaría do centro que se encargue de realizar as compras deste material entre os                

proveedores habituais. 
• Unha vez recibida a dotación inicial por parte da Consellería, o centro garantirá a existencia               

de máscaras suficientes para as posibles continxencias que poidan xurdir, tanto de persoal             
docente como de alumnado. Haberá unha dotación delas en secretaría e nos botiquíns de              
ambos edificios. 

• Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas              
de látex ou vitrilo, que estarán situadas nos botiquíns existentes no colexio.  

 

27. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA 

SÚA REPOSICIÓN. 
 
Cando chegue o material será gardado no almacén de secretaría: xel hidroalcólico, panos de              
papel, máscaras,.. .  
En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e                  
un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.  
O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á                 
dirección a necesidade da adquisición do mesmo. 
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XESTIÓN DOS ABROCHOS 
 

28.  DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS  
 
Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan            
síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por             
diagnóstico de COVID19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito             
con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza 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            

(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado) 
● Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. Débese chamar ao centro de              

saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e              
seguiranse as súas instrucións.  

● En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao            
061.  

● O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo            
protexido por máscara, e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa                
situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

No suposto 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. Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos            
que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de                
Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas            
identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de             
Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a               
xefatura de sanidade. 
A familia dun neno ou nena 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, previa chamada               
telefónica, para a valoración polo médico de atención primaria. Antes de acudir ao PAC,              
daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento e acceso á instalación. 
Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguiranse as recomendacións da             
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha              
parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da               
forma habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho. 
A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha              
ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de              
conformidade cos seguintes supostos:  
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• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en              
corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a               
ese grupo.  
• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días              
poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdirá o             
abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo 

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración             
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento              
de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a                   
todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas             
indicacións das autoridades sanitarias. 
A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no             
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de              
risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os                  
supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un              
proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. 

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de            
modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O               
modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería            
de Sanidade. 

O modelo proposto establece catro fases:  
1. Fase 1 (Adecuación dos espazos)  

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha            
semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID             
do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas           
autoridades sanitarias e educativas.  
Obxectivos:  

● Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.  
● Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de          

forma que se consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles. 
● Redefinición dos circuitos de circulación interna. 
● Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma           

graduada 
● Reorganización das quendas para o horario da comida.  

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos)  
Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do              
30%.Esta fase é fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de            
hixiene e distanciamento.  
Obxectivos:  

● Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico,          
utilización de máscara e de hixiene de mans.  
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● Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de            
fase.  

● Utilización dos espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 
● Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.  
● Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no          

SARS-CoV-2  
3. Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)  

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do              
60%. Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e            
distanciamento físico cun grupo máis numeroso.  
Obxectivos:  

● Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma            
progresiva. 

● Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de           
alumnos.  

4.  Fase 4 (Fase de reactivación)  
Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do              
100% se fose posible manter dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa                
todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia.  
Obxectivos:  

● Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.  
● Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o          

alumnado.  
● O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas. 

29. PERSOAS QUE REALIZAN A COMUNICACIÓN 
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 e o Coordinador covid. 
 
 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 
 

30. PROCECEMENTO DE SOLICITUDES 
 

● Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 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. Esta            
documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do colexio  

● Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura             
territorial correspondente, en espera da resolución da mesma.  

● Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros           
reflectindo no apartado observacións a casuística. 
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Ver anexo modelo de solicitude.  
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

31. ENTRADAS E SAÍDAS 
Horario centro: As clases comezan as 9:10 e rematan as 13:50 pero establecemos 5 minutos na                

primeira e última sesión para flexibilizar a entrada e saída, Deste xeito dividimos a mañá en 6                 

períodos de 45 minutos, tendo o alumnado as 5 sesións habituais e o 6 período repartirase entre o                  

recreo, tempo de lectura e lavado de mans. 

8:55-9:10 Segundo chegan os alumnos ao centro subirán directamente ás aulas, non poden            
quedar a xogar no patio.Tempo de custodia: profesores garda: na aula ou en cada              
andar, nas entradas dos edificios e no portalón. 

9,10-10,00 1º sesión - clase. Flexibilización de 5 minutos para a hixiene de mans. 
10,00-10,45 2º sesión - clase 
10,45-11,30 3º sesión – clase 2º-4º-6º  

recreo 1º-3º-5º. Inclúe hora lectura-merenda-lavar mans-saída recreo 
11,30-12,15 4º sesión – clase 1º-3º-5º  

recreo 2º-4º-6º  Inclúe hora lectura-merenda-lavar mans-saída recreo 
11:30-11:45 hora lectura 
11:45-12:15 merenda-lavar mans-saída recreo 

12,15-13,00 5º sesión-clase 
13,00-13,45 6º sesión- clase 
13,45-13,50 Saída: 

 1ª quenda (13:45) 1º-3º-5º 
2ª quenda (13:50) 2º-4º-6º 

 
O obxectivo principal é evitar as aglomeracións e os tempos de espera nas entradas e saídas. familias e                  
profesorado deben cumprir estritctamente os horarios establecidos. 
Entrada: 
Os alumnos de transporte escolar chegan de xeito escalonado entre as 8.55 h ata as 9:10 h. (que é a                    
hora en que soa o timbre). Segundo van chegando ao recinto deben de ir ás aulas. Non poden                  
quedar a xogar no recinto. Neste tempo hixienizan mans, poden ler, xogar individualmente nos              
seus pupitres,... O alumnado que ven andando ou en transporte privado accede de igual xeito. 
Haberá marcas no chan na entrada do edificio principal para respectar as distancias en caso de                 

aglomeracións . 
Os pais non poderán acompañar aos nenos ao interior do recinto para levalos ata clase. En casos de                  
imposibilidade (neno escaiolado ou que non pode camiñar), comunicarase coa dirección do centro             
para permitir a entrada en coche despois da entrada de todos os alumnos. De igual xeito                
procederase á hora da saída (unha vez que todos os nenos xa marcharan). 
Saídas: 
Flexibilizase a última sesión,Sairán en 2 quendas: as 13:45 h. saen 1º-3º-5º e as 13:50 h. saen                 
2º-4º-6º. No caso de Educación física, saen directamente desde onde se atopen (pistas ou              
ximnasios) 
 
Ver anexos de circulación e entradas/saídas 
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32. PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA 
 

Edificio principal: dobre porta, entran/saen 2 filas, unha por cada porta. Existe unha sáida              
desde a aula 25 (artística) pero que só se pode utilizar en casos de emerxencia xa que hai                  
que atraversar a biblioteca antes de chegar aos andares de acceso ás aulas. 
Edificio pequeno: 2 portas, a entrada principal dobre porta (2 follas cada unha) e porta de                
acceso ao ximansio e patio cuberto. 
1º entra pola porta principal do edificio pequeno. Desde o portalón irán pola a rúa de acceso                 
a este edificio. 
2º entra pola porta de abaixo, polo patio cuberto. Desde o portalón cruzan polo pavillón. 
3º entran pola rampa (porta dereita), van a clase polo corredor xunto ao ximnasio. 
4º entran pola porta esquerda (escaleiras) e suben as aulas pola escaleira central.  
5º entran igual que 4º e suben ata o andar superior  
6º entran igual que 3º e suben polas escaleiras traseiras ata o andar superior. 
Na saída son os memos percorridos e portas en sentido contrario. Nos momentos de entrada               
e saída  non hai circulación contraria, pero se debe circular pola dereita. 
En caso de cruzarse polas escaleiras centrais hai suficiente distancia circulando pola dereita.             
No caso das escaleiras que dan ao 1º e 3º andar hai que esperar. A norma será sempre a de                    
deixar saír, polo que o alumno que baixa ten preferencia. 
O uso do ascensor, dado que ten chave de acceso continúa como estaba, soamente será               
utilizado individualmente por alumnado  ou profesorado que teña impedimento físico. 
Ver planos anexos de circulación no centro. 

33. CARTELERÍA E SINALÉCTICA  
• Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos              

comúns.  
• Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería.  
• A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.  
• Ademais da cartelería “oficial” enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración           

propia. 
• Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola             

dereita do mesmo.  
• Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e un semáforo              

que indique se está baleiro ou ocupado. Dentro dos baños haberá cartelería recordando o              
lavado de mans e a técnica correcta dese procedemento. 

 

34. ENTRADA E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO  
Os alumnos que acceden ao centro no transporte escolar, entrarán directamente ao centro e              
accederán ás aulas, logo de desinfectar mans. En cada aula estará o/a mestre/a que lle toca                
clase a primeira hora. 
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Na saída hai 2 quendas: 1º-3º-5º saen ás 13:45 e 2º-4º-6º ás 13:50. Os de 1º e 2º dirixíndose                   
á zona de espera no pavillón para ser recollidos polos/as coidadores/as dos autobuses. O              
resto acuden directamente aos autobuses. 
 

35. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 
En cada aula haberá un titor/especialista que será o que ten clase nesa titoría na 1ª sesión.  

1 profesor na entrada do recinto escolar, quen se encargará de controlar o acceso dos               

alumnos. 

1 profesor en cada porta de entrada (1 no edificio principal e 1 no edificio pequeno) 

 

Cadro de recreo: 

Establecemos un profesor titor/especialista por nivel para permanecer nos espazos do patio            

asignados a cada un deles. (6 profesores) 

Un/ha profesor/a nas entradas dos edificio (principal e pequeno) 2 profesores, tamén vixían             

a entrada aos servizos, respectando o turno e hixienizando ou lavando as mans             

adecuadamente. 
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
 

36. PROGRAMA DE MADRUGADORES. 
As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou 
concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente Plan 
 

37. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA OU 

POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR.  
O protocolo desaconsella aA realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva            
a non ser telemáticas. Posiblemente non se leven a cabo. No caso de que finalmente haxa,                
variaremos este punto para recoller os aspectos que regulen o desenvolvemento das mesmas. 

 

38. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO 

ESCOLAR 
● Reunión ANPAS: Reunións xerais da ANPA: realizaranse de xeito telemático. Se a 

situación epidemiolóxica o permite, poderíase realizar empregando un espazo do colexio 
o suficientemente amplo que garanta a distancia social, se fora posible pola climatoloxía 
un espazo exterior como o pavillón. Faríase unha solicitude previa para asignar espazo e 
facer as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes.  

● Reunións Consello Escolar. Dependerá da situación epidemiolóxica no momento das          
mesmas, preferentemente se realizarán por videoconferencia. No caso de ser          
presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que o                
consello escolar está formado por 14 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo              
que garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. En principio, a             
biblioteca reúne estas condicións. 
 

39. REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 
 
As titorías de pais realizaranse os luns de 17:25h a 18:25h, sempre con cita previa empregando                
as canles habituais: correo electrónico, abalarmóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica.           
Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais por non ser posible a anterior,               
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 para ter unha                
copia e evitar a manipulación conxunta de documentos.  
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As reunións de inicio de curso e faranse preferentemente de xeito telemático, no caso de ser                
presencial, realizaranse no exterior (no pavillón) limitando a presenza a unha persoa por familia              
para poder garantir a distancia interpersonal, sendo obrigatorio o emprego de máscara. 
 

40. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 
 

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

celebracións de centro como o Samaín/Magosto o Festival de Nadal ou desfile do Entroido. Salvo               

mellora enorme da situación epidemiolóxica.  

Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos              

docentes a organización deles baixo estas premisas:  

• Evitar mesturas de alumnado de diferentes grupos, polo que é factible facer pequenas             

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. Poderíanse               
realizar nos patios exteriores sacando cadeiras.  

 
As saídas didácticas poderán levarse a cabo sempre que a situación mellore e respectando a               

normativa vixente no momento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as                  

de transporte. Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre.   
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

41. MEDIDAS  
No centro hai 7 liñas de autobús. É utilizado por dous terzos do centro aínda que non todos                  
os usuarios fan uso diario e este curso é posible que menos. 
Normas nos autobuses: 
Os alumnos deben de ter asignado unha praza fixa. 
Deben usar máscara en todo momento. 
Ao chegar ao centro, o autobús os deixará o máis próximo ao portalón e accederán               
inmediatamente ao recinto.  
Haberá un profesor de garda no portalón de entrada e outro nas portas dos dous edificios                
para controlar o acceso. 
En canto ás saídas, Os nenos de 3º a 6º sairán na quenda correspondente e irán                
directamente ao autobús correspondente que están aparcados en orde na beirarrúa no            
exterior do centro. Os nenos de 1º e 2º teñen o seu espazo no pavillón onde esperarán ás                  
coidadoras para levalos. 
 
 
 

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 
 

42. MEDIDAS DO COMEDOR. 
RECOLLIDA NAS AULAS 

● O monitorado deberá ventilar o comedor unha vez chegue ao recinto escolar con 15 de               
antelación. Horario de entrada 13:15h. 

● A recollida nas aulas será unha tarefa do monitorado. ( serán aqueles aos que sirva, atenda e                 
preste coidado e custodia de xeito habitual)  Recollida: 

o    1º-3º e 5º recollida as 13:45h 
o    2º - 4º e 6º recollida as 13:50h 

● A entrada ao comedor será por orde, de un en un, mantendo a distancia de 1,5 metros na                  
fila. O monitorado deberán garantir que se realiza deste xeito. O alumnado organizase por              
columnas ( atrás os cursos máis altos) 

● No momento da entrada deberán desinfectar as mans, preferiblemente con auga e xabón, o              
lavado será cando menos de 40 segundos, creando unha dinámica de aprendizaxe. O secado              
será con pano desbotable. 

● As mochilas ou outros elementos deberán permanecer colgados nas cadeiras. 
● Os usuarios ocuparán sempre a mesma cadeira e mesa. 
● Con carácter xeral, estarán colocados a 1,5 metros de distancia entre eles, coa distribución              

que se plantexa no ANEXO. 
● Unha vez dentro do comedor escolar, o alumnado permanecerá agardando, sendo o            

monitorado o encargado de servir as mesas. 
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SERVIZO DE COMEDOR. 

● O monitorado debe levar as mans antes e despois de tocar calquera útil de cociña ou realizar                 
unha asistencia a un neno ou nena. 

● Será o mesmo monitor ou monitora o que sirva a comida de todos os nenos e nenas, é decir,                   
só un monitor pode utilizar os útiles de cociña. 

● Para asistir ao alumnado, cada grupo terá o monitor ou monitora de referencia, que será a                
mesma durante todo o curso. Esta monitora ou monitor de referencia será a encargada de               
recoller aos nenos, entregalos, axudalos ou acompañalos ao longo de todo o servizo. 

● A ratio monitor alumno recomendable é de 9 alumnos por monitor. 
● Se o neno ou nena vai ao aseo, esbirra, soneao nariz, comparte un obxeto ou se produce                 

outra circunstancia similar deberá lavar as mans. 
● Unha vez rematado o xantar será o alumnado quén deposite os útiles nunha caixa de               

gardado, se precisan axuda, será o mesmo monitor ou monitora de referencia a que recolla               
os útiles. 

● O deposito de útiles por parte do alumnado será previa autorización do monitorado,             
evitando a mobilidade descontrolada dentro do  comedor. 

● Unha vez rematado o xantar os nenos e nenas deberán permanecer no seu sitio, o               
monitorado potenciará actividades para realizar de xeito individual. Se a meteoroloxía o            
permite, recomendase a realización de actividades individuais ao aire libre controladas polo            
monitorado. O alumnado en NINGÚN caso poderá ter contacto físico con outras persoas             
usuarias do comedor. 

  
O ESPAZO. 
● No comedor só estará o mobiliario imprescindible para desenvolver a actividade. 
● Fixarase un espazo que se denominará ZONA DE RESIDUOS, que estará ben identificada, nela              

depositarán os panos, restos de comida e os útiles. 
● O espazo utilizado para servir a comida será na encimeira que hai no comedor. 

INDICACIÓNS DE LIMPEZA XERAIS. 
● As cadeiras e mesas estarán desinfectadas previamente, será unha tarefa do servizo de             

limpeza do centro. Logo do seu uso tamén se desinfectará. 
● Os baños do comedor serán desinfectados antes do servizo, durante o servizo e ao finalizar o                

servizo. 

A SAÍDA 
● A saída será controlada, preferentemente en dúas ou tres quendas, o monitorado entregará             

a cada usuario de un en un, nunha fila mantendo unha distancia de 1,5 metros. 
● As familias deberán permanecer fóra do recinto escolar. 

NO CASO DE GROMOS. 
● No caso de sospeitas de que un usuario presente síntomas de infección por COVID-19:              

Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto             
ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa               
familia, no caso de afectar ao alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu                 
centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia              
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do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou               
dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

● O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara            
cirúrxica, e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa                 
valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro              
escolar comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

  
SINALIZACIÓN 

● No comedor haberá sinalización sobre o uso da máscara, limpeza de mans e distancia de               
seguridade. Será opcional que cada mesa leve o nome do alumno ou alumna que a utilice                
frecuentemente. 

  
MATERIAL NECESARIO. 

● O Concello da Pobra suministrará 1 máscara cirúrxica por monitor. 
● No recinto haberá 30 máscaras FPP2 que se utilizarán en caso de que unha persoa mostre                

síntomas. 
● O Concello instalará dispensadores de xel para o uso no comedor, ainda así recomendase a               

limpeza con auga e xabón. 

SERVIZO MADRUGA 
● O monitorado recollerá aos nenos e nenas na entrada do recinto escolar en dúas ou tres                

quendas predefinidas. 
● A entrada e estancia na “Aula Madruga” ten que seguir o mesmo protocolo que o comedor. 
● A entrega de nenas e nenas ás aulas será a inversa que no comedor. Será á partir das 9:15h. 
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MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 

43. AULAS ESPECIAIS  
O alumnado poderá abandonar a súa aula na sesión de educación física ou o alumnado de                
relixión (mentres que os de valores quedan na aula).  
Isto implica que a aula de relixión, o ximnasio e o pavillón deben ofrecer as mesmas                
garantías de seguridade que as aulas convencionais. Deste xeito, terán a mesma dotación             
que esas aulas (dispensadores de xel, papeleiras de pedal e panos desbotables) que permita              
realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión.  
Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha               
ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se               
cumpre, os mestres de EF irán a buscar ao alumnado á súa propia aula e realizarán alí unha                  
primeira explicación do que se vai levar a cabo na sesión.  
No caso do pavillón, e, ao ter que desprazarse o alumnado polo exterior do centro, o tempo                 
de ventilación transcorre mentres un alumnado se cambia e desprazan á aula, polo que non               
é preciso levar a cabo o punto anterior.  
En relixión, para evitar desprazamentos innecesarios, hai unha aula habilitada para esta            
materia en cada edificio (nº 2 no edificio grande e nº 31 no edificio pequeno), o profesor irá                  
á aula a recoller aos alumnos, se non dese tempo de ventilar pode optar por utilizar algunha                 
das aulas que non se usan (nº 3 ,6 ou 7).  
De xeito xenérico, tanto as aulas de música como de inglés non se empregarán durante o                
curso e a materia impartirase na aula da titoría. Caso de realizarse un uso esporádico, rexen                
as normas que para o resto das aulas. A plástica (art en sección bilingües, se impartirá de                 
igual xeito na aula de titoría). Só o profesorado de Art terá acceso a esta aula, que                 
empregaremos para gardar o material de artística que será usado polas profesoras. Todos os              
materiais que se utilicen deben ser devoltos despois da súa desinfección. 
Sala de máquinas (conserxe): 
Non é un espazo de uso educativo por parte do alumnado, é empregado maioritariamente              
polo profesorado para facer traballos de reprografía, pero é conveniente establecer pautas,            
xa que son moitas as persoas que, ao longo do día, pasan por alí. Será responsabilidade do                 
usuario seguir as seguintes normas:  

• Desinfectar as mans antes de usar as fotocopiadoras, ordenador, encadernadores e           
plastificadora.  

• Pasar un pano con xel hidroalcohólico polas superficies manipuladas despois do seu            
uso.  

• Limitar a tres persoas o aforo da sala.  
• Uso obrigatorio de máscara.  
• Evitarase enviar ao alumnado a recoller fotocopias. 
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44. EDUCACIÓN FÍSICA  
No centro dispoñemos de dous ximansios, un pavillón cuberto, pistas abertas e un patio moi 

amplo, polo que a actividade física, sempre que o tempo o permita será no exterior. 

Medidas xerais de limpeza de superficies e material:  

A dotación hixiénica do patio/pavillón/cuarto de materiais será: 

● Xogo de máscaras de reposto para o alumnado (por se o alumnado rompe algunha por               

causa da actividade deportiva) 

● Xabón de mans e/ou  dispensador de xel  hidroalcóholico. 

● Dispensador de papel individual. 

● Limpador desinfectante de pistola, debidamente autorizado e rexistrado (que estará          

baixo supervisión e sempre lonxe do alcance do alumnado) para o seu uso por parte do                

profesorado. 

● Papeleiras con bolsas protexidas con tapa e accionadas por pedal. 

 

O material de Educación Física debe estar controlado en todo momento, o alumnado non              

pode ter un acceso directo a el. 

Primará o uso individual do mesmo. “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”. 

Ao final da clase, destinarase un tempo para a súa desinfección. Marcaremos un espazo              

(zona prohibida para o alumnado) para deixar ese material ata o seu completo secado antes               

de devolvelo ao cuarto de material. É fundamental manter o cuarto de material como zona               

limpa. Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos             

comúns de uso privativo.  

Terá prioridade a utilización de espazos exteriores fronte a espazos pechados, sempre que a              

climatoloxía, tanto por frío como por calor, o permita. 

Nos espazos pechados utilizados realizaranse tarefas de ventilación periódica e, como           

mínimo, de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na                

medida do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas. Durante as              

actividades en recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso             

e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.  

 

Medidas na práctica deportiva:  

• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara. 

“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                
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a práctica. Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou polideportivos            

pechados con ventilación reducida”. 

Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente para evitar que adquira e             

transmita o coronavirus.  

• Ao principio e ao final da actividade deportiva o alumnado deberá desinfectarse as             

mans. Tamén desinfectarán as mans durante a actividade se a situación o require por              

motivos de seguridade. É importante extremar a hixiene no ámbito deportivo. 

• As ligas deportivas que se realizaban durante o recreo non se levarán a cabo, xa que                

supoñen un risco tanto para o alumnado participante como para o alumnado            

espectador. Decisión que só se modificará se a situación sanitaria o permite. 

 

Medidas organizativas:  

• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se              

isto non fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso               

continuado por parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de           

desinfección correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións           

consecutivas, deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes           

sexa efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material.  

• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando           

neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal.  

• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula.  

• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de               

máscara.  

• Outros recursos son o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios            

informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

45. CAMBIO DE AULA 
Ao longo deste curso as situacións nas que son necesarios cambios de aula serán:  

• Para ir ao ximnasio / pavillón  
• Para ir á aula de relixión (soamente o alumnado matriculado nesa área)  
• Asistencia a sesións de PT/AL/desdobres.  

Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a                 
distancia de 1,5m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte dereita do                
corredor.  
No caso da/s aula/s de relixión e ximnasio/s, para garantir que os espazos están baleiros e                
ventilados, o alumnado esperará na súa aula a que o mestre especialista os vaia buscar. O                
pavillón queda exento deste aspecto, xa que o tránsito para acceder ao mesmo é na súa                
meirande parte no exterior e as dimensións do pavillón o permiten. 
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46. BIBLIOTECA  

A biblioteca escolar debe seguir sendo, na medida do posible, o espazo de referencia para a                
lectura, a información e as aprendizaxes, beneficiando así a toda a comunidade educativa e              

ofrecendo oportunidades diversas de acceso a información relevante. O seu funcionamento           

supeditarase, en todo caso, ás pautas ditadas pola Consellería para o conxunto do centro              

educativo.  

Dentro do horario lectivo: 
Dadas as circunstancias especiais deste curso e para evitar manipulacións innecesarias aínda            
que o servizo de biblioteca funcionará non a utilizaremos como un lugar onde acudan os               
nenos senon que será a biblioteca a que vaia a aula a través dos profesores ou                
telemáticamente. Este curso funcionaran as bibliotecas de aula facilitando o préstamo as            
aulas. Non obstante asignarase unha sesión semanal a cada titoría para que o profesor titor               
poida recoller os libros solicitados polos alumnos ou para que poidan acudir en caso de               
mellorar a situación a realizar actividades relacionadas coa lectura, sempre acompañados por            
un profesor. Unha vez utilizada  solicitariase á limpiadora que limpe o espazo. 
Recreos: Polas mesmas circunstancias e para garantir que se manteñen os grupos estables de              
convivencia, durante o horario de recreo a biblioteca permanecerá pechada. 
Horario non lectivo. Polo mesmo que no punto anterior esta permanecerá pechada. 

Condicións de préstamo de materiais: 
As condicións de préstamo son as mesmas, pero como os usuarios non poden manipular os               
recursos, estes deben ser solicitados ao profesor responsable. Cada libro ou documento que             
sexa usado, tanto se foi prestado como se foi utilizado para a súa consulta no espazo da                 
biblioteca, deberase deixar en corentena, alo menos 4 horas. Haberá unha caixa para deixar              
os recursos utilizados, que serán devoltos aos andeis ao día seguinte, durante a garda              
custodia polos profesores do equipo. 
Os postos utilizados deben quedar debidamente desinfectados polos propios usuarios          
(profesores) despois do seu uso (cadeiras, mesas, teclado, rato...). 
En caso de mellora e que puideramos utilizala queda o aforo reducido ao 50%, tendo 32                
postos de lectura. Neste caso as mesas e cadeiras dos postos de lectura se situarán de xeito                 
que haxa unha distancia de seguridade mínima de 1,5m entre eles. Sinalizaranse de forma ben               
visible, sobre as mesas, os postos de lectura que non se poden usar. 

Actividades a realizar dentro da  biblioteca en caso de poderse usar. 
Charlas/ presentacións de libros por aula (grupo estable) 
Actividades de investigación e localización de información. Os alumnos deberán estar sempre            
acompañados por un titor. Será responsabilidade do profesor que o alumnado non manipule             
os libros libremente e hixienizar todos os postos que sexan empregados. 

Seguindo as instrucións sobre bibliotecas escolares e tendo en conta que a biblioteca é un               
recurso fundamental para o centro, atenderase ás seguintes indicacións: 
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1. Desde o equipo da biblioteca planificaranse os distintos escenarios que se poidan dar               

ao longo do curso, incluíndo a posibilidade de cese das actividades presenciais, adaptando             

cuestións como o persoal de atención da biblioteca, o horario de atención directa ao              

alumnado, o aforo máximo da biblioteca, as condicións do préstamo de materiais, as             

actividades a realizar dentro da biblioteca, as medidas hixiénicas imprescindibles e outros. 

2. Nun escenario de actividade académica non presencial, o equipo da biblioteca poderá             

establecer un horario de atención para profesorado e alumnado, co fin de apoiar e orientar               

actividades de procura de información e de selección de recursos documentais para o             

tratamento dos contidos curriculares. Concretarase o medio máis axeitado para estes apoios            

(correo electrónico biblioteca@bandaseca.es). 

3. Actualizarase o espazo web da biblioteca, integrado na páxina web do centro, como un                

instrumento esencial para a comunicación co alumnado e as familias, a difusión de recursos              

seleccionados, a comunicación de propostas e retos, a publicación de producións elaboradas            

polo alumnado e outros. http:// bibliotecadavacapepa.blogspot.com  

4. O equipo da biblioteca deberá reforzar a función desta no referente á selección de                

recursos relacionados coas distintas áreas de aprendizaxe, ofrecendo unha mínima colección           

dixital de recursos electrónicos accesibles no seu espazo web, convenientemente clasificados.           

O centro está suscrito á plataforma dixital ELBE.2, á que teñen acceso todos os alumnos de 5º                 

e 6º. (Solicitaremos a ampliación para os alumnos de 3º e 4º) 

5. Ante medidas especiais de prevención e actividade non presencial, parcial ou total, deberá               

adaptarse o Plan Anual de Lectura (PAL) para o desenvolvemento do Proxecto Lector de              

Centro: Hora de ler, lecturas compartidas e outras. 

6. Promoveranse situacións pedagóxicas que favorezan unha metodoloxía de aprendizaxe           

activa a través de proxectos ou retos para a elaboración dos traballos de investigación (busca               

de información e elaboración de produtos escritos/orais ou en soporte electrónico). 

7. A biblioteca deberá enfocar a súa actuación a reforzar a adquisición das competencias en                
materia de lectura crítica, de medios de comunicación e de habilidades no acceso e              
produción de información, as denominadas competencias ALFIN/AMI. Recoméndase ter en          
conta a adaptación publicada na páxina de Bibliotecas Escolares para 4º e 6º de primaria2, co                
fin de planificar actividades sistematizadas para a formación do alumnado nun uso crítico da              
información e dos medios de comunicación, con recursos suficientes para a identificación das             
noticias falsas e a manipulación da información, estratexias para a busca e selección de              
información en  “sitios” fiables etc. 

2 Accesible en https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/?q=node/805 
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8. Crearanse situacións nas que lectoras e lectores se atopen cos contidos culturais en              
diferentes soportes e formatos, que amplíen a súa mirada sobre o mundo e a súa experiencia. 

9. En relación co número de usuarios simultáneos na mesma franxa horaria, o Protocolo de               
adaptación ao contexto da COVID 19, contempla un máximo do 50%, en función da superficie               
dispoñible e número de alumnado e cumprindo as condiciones de seguridade e a             
distanciamento. Así pois en caso de podela usar o aforo máximo é de 32 postos de lectura. 

10. 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. 

 11. En relación coa desinfección do espazo e dos materiais recoméndase: 
a. A retirada de materiais que sexan difíciles de limpar como carteis vinculados a actividades e                
proxectos finalizados ou exposicións (en andeis ou mesas) de libros ou outros obxectos. 
b.  A desinfección do espazo utilizado, ao rematar a sesión, por parte do usuario. 
c. A presenza de dispensadores de solución hidroalcohólica ou xabón antiséptico a            
disposición dos usuarios da biblioteca (debe terse en conta que cando as mans teñen sucidade               
visible, o xel hidroalcohólico non é abondo, e é preciso usar auga e xabón). 
d. O equipo de traballo da mesa de xestión (ordenador, monitor, teclado, rato, superficie da               
mesa, teléfonos ou material de oficina) deberá ser usado preferentemente polos integrantes            
do equipo de biblioteca, e desinfectarase adecuadamente antes e despois de ser empregado. 

12. No referente ao servizo de préstamo de libros ou outro material, realizarase de xeito                
habitual nas titorías, aínda que os materiais devoltos deberán permanecer separados en            
caixas identificadas e illadas, a efectos de prevención, un prazo de 4 horas como mínimo               
(agás que as autoridades sanitarias, educativas e do ámbito bibliotecario estipulen outros            
prazos maiores, o que se notificará). 

13. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando impliquen un uso               
compartido mentres dure a situación excepcional. 

14. Hai unhas rutinas nas que cómpre instruír e que pasarán a formar parte da “formación                 
de persoas usuarias” da biblioteca (profesores): hixienización dos postos ocupados ao           
remate da sesión, mantemento da distancia de seguridade, uso da protección facial estipulada             
polas autoridades competentes e hixienización de mans ao entrar e saír da biblioteca. 

 Persoal de atención á biblioteca: As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas 
normas de uso acomodadas as xerais establecidas no protocolo. 

47. ASEOS  
O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa aula. No               
edificio principal dispoñemos de 4 aseos, 3 na entrada do edificio no andar baixo e 1 no andar                  
2 para alumnos, tendo outro mais adaptado a carón do último que empregará o profesorado. 
Determinación aseos:  

33 
 



            CEP SALUSTIANO REY EIRAS                                                   Plan de adaptación á situación do covid-19  

 

Edifico principal: Os de abaixo serán utilizados polo alumnado de 3º, 5º e 6º e o do 2º andar                   
por 4º. No edificio pequeno temos 2 aseos, un en cada andar, os de 1º utilizarán os de abaixo                   
e os de 2º os de arriba. 
Durante o horario de clase intentarase establecer unhas sesións prioritarias para cada grupo,             
para evitar aglomeracións, xa que contamos con línea 2 e 3 . 
Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados             
nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados.  
A limitación de aforo para os baños será a un usuario, e para controlalo pode haber un                 
sistema de “semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non.  
Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.  
No uso de persoas do exterior utilizarán o servizo maís dercano aá porta principal. 
En cada aseo haberá un checklist coa limpeza realizada. Modelo en documento anexo. 
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 

48. HORARIO E ESPAZOS  
Realizaranse dúas quendas de recreo:  

• de 10:45h a 11:30h – 1º-3º-5º  
• de 11:30h a 12:15 h – 2º-4º-6º  

O tempo son 45 minutos que inclúe un tempo para de hora de lectura, merenda e, lavado de                  
mans de 15 minutos. Estes tempos distrisbuiranse de xeito que non coincidan os grupos nas               
saídas e entradas facendo estas moito máis fluidas. 
O alumnado empregará as rutas e quendas de entrada e saída que utiliza para as entradas e                 
saídas do colexio.  
Cada grupo ten una zona diferenciada no que se respecte a distancia social de cada grupo                
para evitar interaccionar como se marca no plano adxunto, o ser dous quendas queda              
marcado espazo de 1º/2º, 3º/4º e 5º/6º diferenciando os grupos, tamén podemos realizar             
unha rotación bimensual nos cursos de 1º e 2º:  

1. 1º/2º A ocupará o espazo diante do comedor 
2. 1º/2ºB ocupan o espazo do “parque infantil”, pero non poden subir aos columpios              
que estarán precintados. 
3. 3º/4ºA ocupan o lateral das pirámides cara as montañas 
4. 3º/4ºB pirámides e exteriores destas  
5. 4ºC a rúa entre os dous edificios  
6. 5º/6º separados cada grupo toda a rúa de acceso aos edificios. En todo caso tamén                 
pode utilizar un grupo a pista descuberta.  

A zona do pavillón queda reservada para clase de educación física, en caso de non haber                
sempre podería ir un grupo. 
Os días de chuvia intensa o alumnado permanecerá na súa aula, e, usando máscara.              
Aumentarase a ventilación da aula, e as xanelas permanecerán abertas na posición batente             
durante todo o recreo. 
En caso de chuvia feble os de 1º/2º poden sair aos patios cubertos do edificio pequeno e os                  
de 3º/4º á zona das pirámides diferenciando os tres espazos que hai, se non hai educación                
física, os de 5º/6º poden ocupar o pavillón, senón deben quedar na clase. 
 

49. PROFESORADO DE VIXILANCIA  
Para realizar as vixilancias e os grupos de convivencia estable, o profesorado soamente             
realizará gardas nos niveis onde imparte docencia.  
Deste xeito, haberá equipos que farán gardas en días alternos na zona e grupo asignados               
tendo en conta o punto anterior. 
Ademáis haberá dous profesores nas entradas dos edificios para controlar o acceso dos             
alumnos ao servizo. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE 1º E 2º 

50. METODOLOXÍA E USO DOS BAÑOS 
Haberá que ter en conta, especialmente en 1º polo seu desenvolvemento evolutivo, que a              
experimentación, a vivencia, o intercambio, o contacto e a liberdade que prevalece; entra en              
conflito coas medidas de seguridade para evitar contaxios. Por esto haberá que tentar             
combinar ambas circunstancias para minimizar os riscos. 
No canto das asambleas no inicio do día para establecer e recordar rutinas realizarase cos               
nenos sentados no seu lugar nas mesas. Dentro desas rutinas habituais incluirase a             
lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades             
que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans. Nestas               
aulas o dispensador de xel non estará ao alcance dos nenos, xa que isto podería supoñer un                 
risco, polo que as aulas terán dispensadores de man situados na mesa das mestras, que               
serán as responsables del e as que o distribúan cando sexa necesario. 
Cada neno dispón dunha mesa dobre (120x50 cm) con espazo suficiente para gardar o seu               
material debaixo. A disposición tamen será como no resto das aulas, todas de cara ao               
encerado. 
O material reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos susceptibles de           
levar á boca. É importante o traballo de concienciación para que non leven obxectos e mans                
á boca. 
Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula. 
No uso da máscara será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos correctos               
para colocalas e quitalas de xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda. 
Facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado. Entre este material será               
moi importante que haxa unha funda para as máscaras. 
Uso de baños: Os nenos usarán os baños do seu andar e pode sinalizarse un sanitario para                 
cada aula e evitarase que coincidan simultaneamente alumnos das dúas aulas. Realizarase a             
limpeza e desinfección completa dous veces por xornada lectiva como indica a norma xeral              
do protocolo. 
 

51. ACTIVIDADES E MERENDA 
Merenda  
A merenda realizarase de xeito individual na aula.Se algún alumnado desta etapa non é              
autónomo para este labor, requirindo a axuda do profesorado, este  empregará luvas.  
Actividades e xogos:  
O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomeracións.  
Aínda así, proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos              
nivel de risco, como poden ser os xogos de precisión, os motórico-coordinativos (mariola,             
xoaniña) , as agachadas, ... 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

52. EMPREGO DO EQUIPAMENTO:  
Aula de informática  
Existirá un calendario para a utilización da aula de informática que permita que os equipos               
sexan desinfectados despois do seu emprego entre grupos. A aula, preferentemente será            
utilizada polo alumnado de 3º e 4º, xa que os de 5º e 6º dispñen do seu ordenador na aula                    
(proxectos edixgal e abalar). 
Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor con xel e panos              
desbotables. 
Ademais temos un carro con ordenadores de sobra que rotará polas aulas de 3º e/ou 4º por                 
períodos de tempo estables ainda por determinar (semanal-quincenal-mensual) 
Despois do seu emprego, os equipos deben ser devoltos ao armario para a súa carga               
automática. Tablets: O procedemento para o emprego das tablets será exactamente o            
mesmo que para o carro móbil. O uso será a demanda previa solicitude.  

 
 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

53.  MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

As medidas recollidas neste documento son susceptibles de modificación segundo as           
necesidades que vaian xurdindo. Departamento de orientación e aulas de apoio: PT e AL.              
(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación               
ou aulas especiais do centro.) 

● A xefatura do Departamento porá en coñecemento de todo o persoal e alumnado do centro               

o seu horario de traballo, exposto na mesma porta do DO. 

● Toda persoa allea ao desenvolvemento de cada sesión exposta nos respectivos horarios,            

evitará acceder a estes espazos sen unha causa moi xustificada e realizadas todas as              

medidas de hixiene necesarias. 

● O xefe do DO empregará máscara hixiénica, e pantalla protectora transparente canda sexa             

necesario, nas reunións con familias, docentes e/ou alumnado. 

● As especialistas de PT e AL empregarán máscara hixiénica, e pantalla protectora            

transparente cando estimen pertinente adoptar máis medidas de seguridade, durante o           

desenvolvemento das sesións de apoio ao alumnado. 

Cambios de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos 

de uso educativo, 47.) 
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● Os cambios de aula do alumnado conNEAE serán realizados acompañados dos           

mestres/as especialistas de PT e AL. 

● A mestra/e empregará máscara hixiénica cando realice estes desprazamentos. 

● O mestre/a especialista realizará hixiene de mans cada vez que recolla a un/unha             

novo/a alumno/a. 

● Desprazarase a un/unha alumno/a de cada vez, salvo que estes/as proveñan do mesmo             

grupo.  

● Sempre que sexa posible, procurarase que o alumnado desenvolva a súa autonomía nos             

desprazamentos, evitando darlle a man e que vaia tocando os diversos materiais que             

poida atopar no percorrido. 

O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as           

medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEAE 

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 interaccións 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 non                 
respectar a distancia de seguridade.  
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste             
nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de                
mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao                 
baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso,                
dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.  
 
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado             
que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con            
necesidades educativas especiais. 
 

54. MEDIDAS E TAREFAS. INTERVENCIÓN PT E AL 
Aula de apoio: 

● A ratio para atención do alumnado virá determinada polo grupo de orixe deste. No caso de                

alumnado pertencente ao mesmo grupo, poderá achegarse a dous alumnos/as nas sesións            

de audición e linguaxe e ata un máximo de cinco nas de pedagoxía terapéutica. Do contrario                

a atención realizarase de forma individual. 

● Unha vez chegada a aula de PT/AL o alumnado realizará hixiene de mans antes de entrar e,                

de ser posible, tomaráselle a temperatura. 
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● As mestras/es encargaranse de hixienizar a mesa, a cadeira e/ou o material común             

empregado entre cada alumno/a. 

● Non se intercambiarán xoguetes ou material que non estea previamente desinfectado. 

● Nas intervencións con dous alumnos/as estes poderán sentarse confrontados sempre e       

cando se respecte a distancia de seguridade e se cumpran coas medidas necesarias (máscara              

e/ou pantalla e mampara protectora). 

● No intercambio de alumnado que non pertenza ao mesmo grupo empregaranse 15 minutos             

para ventilar e hixienizar a aula. 

Aula ordinaria: 
● A mestra especialista de PT/AL realizará unha desinfección das súas mans antes de acceder á               

aula ordinaria na que desenvolverá o apoio. 

● A mestra especialista de PT/AL usará máscara hixiénica e/ou pantalla protectora     

transparente. 

● Sempre que sexa posible, a intervención realizarase co alumnado con NEAE mantendo unha             

distancia de seguridade co resto do alumnado do grupo. 

● Unha vez rematada a intervención, desinfectará a mesa e o material empregado. 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

55. MEDIDAS 
Reunións:  
Preferentemente todas as reunións serán telemáticas, pero se a situación require que sexan             
presenciais realizaranse: 
• Aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase a biblioteca, xa              
que ten as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada.  
• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de mestres  ou nun aula. 

• Para as reunións de equipos de nivel empregaranse unha das aulas dese nivel, coas medidas                 
de seguridade reflectidas neste plan.  
Salas de Mestres (aulas 24 e 28):  
Prestarase especial atención á ventilación da sala.  
• Nas salas haberá dispensador de xel, desinfectante e panos desbotables, así como unha              
papeleira de pedal.  
• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección            
dos equipos de traballo con xel hidroalcohólico.  
• Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de               
mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os vasos desbotables.  
 
Existe unha máquinas de vending (cafeteira) na zona do vestíbulo de administración. A carón              
desta ten situado o desinfectante e panos desbotables para desinfectar os puntos de             
contacto antes do seu uso. 

56. ÓRGANOS COLEXIADOS  
 
Reunións dos órganos colexiados:  
1. Claustro: Preferentemente serán telemáticas. Caso de ser presenciais llevaranse a cabo na             
biblioteca nas condicións expostas no punto anterior.  
2. Consello Escolar: Preferentemente serán telemáticas, no caso de ser presenciais           
empregarase tamén a biblioteca.  
 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

57. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN EN SAÚDE 
(De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos programas formativos existentes               
no centro intensificarase a educación en saúde) 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e                 
hixiene fronte á covid-19.  
Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das            
Consellerías de Educación e Sanidade. 
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58. DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 
Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación para a difusión              
de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas                
Consellerías de Educación e Sanidade. Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e              
charlas formativas de interese.  
En colaboración co centro de saúde de referencia incluirá posibles charlas do persoal             
sanitario sobre a prevención e protección 

59. PROFESORADO, COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN 

DAS AULAS VIRTUAIS 
Algúns profesores realizaron durante o curso 19/20 un curso de formación básica no             
emprego da aula virutual, pero en xeral a formación é básica pero que permite comezar a                
empregar as aulas virtuais e dixital, sempre contando coa axuda doutros profesores do             
claustro mási preparados e dos coordinador abalar de zona.  
En calquera caso, o coordinador do equipo Tics, xunto coa dirección do centro, será o               
responsable do traballo de mantemento da aula virtual (xestión da administración, páxina de             
inicio, creación de cursos e subida de información básica). O resto de funcións (comunicación              
coa UAC, co responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) tamén forman             
parte das tarefas do equipo Tics, polo que non supón ningún cambio. O coordinador TIC e                
Edixgal é Jorge Guerrica e contamos no centro cun equipo de profesores dos diferentes              
niveis para completar as súas funcións. 
 

60. PREVISIÓNS DERIVADAS DO DOCUMENTO “INSTRUCIÓNS DE 

INICIO DE CURSO” 
Comunicarase aos pais a través das canles mencionadas neste plan as previsións existentes             
no documento de “instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan              
relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas              
polo conxunto da comunidade educativa. 

 

61. DIFUSIÓN DO PLAN 
Este “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que está               
a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera             
membro da comunidade educativa.  
Será obxecto de difusión na páxina web do centro e polas canles habituais de difusión do                
centro: información a través de Abalar e redes sociais. 
Nas semanas seguintes á primeira publicación deste plan, e á medida que se vaian recibindo achegas                
de calquera membro da comunidade educativa, poderanse realizar cambios, modificacións e           
actualizacións para poder publicar unha versión definitiva a finais de setembro. As achegas poderán              
facerse a través do correo electrónico: cep.salustiano.rey.eiras@edu.xunta.gal. 
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