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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1.1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

CEP PLURILINGÜE SANTA TEGRA, Rúa Maceiras 48, 36207 Vigo, Pontevedra. 886120228 

(edificio aulas) 886120227 (secretaría). 

1.2. Membros do Equipo COVID (tarefas). 

Cada centro educativo deberá contar cun equipo formado na COVID-19. O equipo 

estará formado polo titular da dirección do centro, ou persoa na que delegue ou a 

substitúa, e dous membros do profesorado. Corresponde á persoa titular da dirección 

do centro o nomeamento dos restantes membros. Tamén lle corresponderá á persoa 

directora, ou persoa na que delegue ou a substitúa, a función de coordinadora Covid. 

 

NOME CARGO TAREFAS 

Estela Castro 

García 

Directora Coordinación do equipo 

Leire González 

Fernández 

Secretaria Xestión das compras e 

inventario do material 

Adrián Rego 

Fernández 

Titor de 5º e 

coordinador 

TIC 

Informar á comunidade 

educativa das novas 

relacionadas co COVID 

 

1.3. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de 

protección que inclúe. 

O espazo de illamento será a antiga Aula de Informática, que será de uso para aquelas 

persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Neste 

espazo contamos con: ventilación axeitada, papeleira con bolsa, máscaras, luvas, panos 

desbotables, limpador de superficies e hidroxel. 

1.4. Número de alumn@s por nivel e etapa educativa (cadro resumo). 
 

NIVEL EDUCATIVO Nº  ALUMNADO 

1º 17 

2º 12 

3º 10 

4º 18 

5º 21 

6º 12 

 

 

 

 



1.5. Cadro de persoal. 
 

PERSOAL DO CENTRO 

Estela Castro García (directora e mestra de 

inglés) 

Mª Ginesa Mañas Perdiz (mestra de PT) 

Eva Paniagua Gutiérrez (titora de 3º) 

Manuel Antonio Porteiro Rives (titor de 2º) 

Elena Cobas Mínguez (mestra de EF) 

Esther Aísa Vicién (mestra de Música) 

Adrián Rego Fernández (titor de 5º) 

María Castro Maquieira (titora de 4º) 

Amalia Pilar Cota Camiña (titora de 6º) 

Leire González Fernández ( titora 1º) 

Emilio Conde Casas (Orientador) 

Sara López González (mestra de AL) 

María Berta Perujo Cobelo (mestra de 

relixión) 

José Manuel López Sanmartín (oficial de 

instalacións) 

María del Pilar Fernández Vázquez 

(limpadora) 

María Esther Martínez Bartol (monitora de 

comedor) 

Mª Teresa Estévez Fernández (monitora de 

comedor) 

Grace Joanne Ebacher-Rini (auxiliar 

conversa) 

 

1.6. Determinación dos grupos estables de convivencia con asignación de 

aula, do alumnado, do profesorado que exerce a titoría e os 

especialistas que imparten materia ao grupo. 

 

GRUPOS ALUMNADO AULA PROFESORADO 

1º 17 Aula 2 Titora: Leire González 

Fernández 

Cotitora: Esther Aísa Vicién 

Profesorado: 

Estela Castro García (inglés) 

Elena Cobas Mínguez (EF) 



Esther Aísa Vicién (Música e 

Plástica) 

Berta Perujo Covelo (Relixión) 

Mª Ginesa Mañas Perdiz (PT) 

Sara López González (AL) 

Emilio Conde Casas 

(Orientador) 

Grace Joanne Ebacher-Rini 

2º 12 Aula 4 Titor: Manel Porteiro Rives  

Profesorado: 

Estela Castro García (inglés) 

Elena Cobas Mínguez (EF) 

Esther Aísa Vicién (Música) 

Berta Perujo Covelo (Relixión) 

Mª Ginesa Mañas Perdiz (PT) 

Sara López González (AL) 

Emilio Conde Casas 

(Orientador) 

Grace Joanne Ebacher-Rini 

3º 10 Aula 5 Titora: Eva Paniagua Gutiérrez 

Profesorado: 

Elena Cobas Mínguez (EF e 

Inglés) 

Esther Aísa Vicién (Música e 

Plástica) 

Berta Perujo Covelo (Relixión) 

Mª Ginesa Mañas Perdiz (PT) 

Sara López González (AL) 

Emilio Conde Casas 

(Orientador) 

Grace Joanne Ebacher-Rini 

4º 18 Aula 6 Titor/a: María Castro 

Maquieira 

Profesorado: 

Elena Cobas Mínguez (EF e 

Inglés) 

Esther Aísa Vicién (Música e 

Plástica)  

Berta Perujo Covelo (Relixión) 

Mª Ginesa Mañas Perdiz (PT) 

Sara López González (AL) 



Emilio Conde Casas 

(Orientador) 

Grace Joanne Ebacher-Rini 

5º 21 Aula 7 Titor: Adrián Rego Fernández 

Profesorado: 

Estela Castro García (inglés) 

Elena Cobas Mínguez (EF) 

Esther Aísa Vicién (Música e 

Plástica) 

Berta Perujo Covelo (Relixión) 

Mª Ginesa Mañas Perdiz (PT) 

Sara López González (AL) 

Emilio Conde Casas 

(Orientador) 

Grace Joanne Ebacher-Rini 

6º 12 Aula 8 Titor: Amalia Pilar Cota Camiña 

Profesorado: 

Estela Castro García (inglés) 

Elena Cobas Mínguez (EF) 

Esther Aísa Vicién (Música e 

Plástica) 

Berta Perujo Covelo (Relixión) 

Mª Ginesa Mañas Perdiz (PT) 

Sara López González (AL) 

Emilio Conde Casas 

(Orientador) 

Grace Joanne Ebacher-Rini 

 

1.7. Medidas específicas para para as aulas. 

En Educación Primaria, a organización do alumnado establecerase en grupos de 

convivencia estable, polo que non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe 

garantirse a estanquidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que 

se realicen dentro do centro educativo. Se a transmisión é moi baixa, permitirase que os 

grupos de convivencia estable interaccionen con outros grupos, sobre todo ao aire libre. 

Aínda así sería recomendale manter a distancia máxima entre os postos escolares que 

permita a aula. 

▪ Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado (mesas, armarios...) o 

alumnado gardará o seu material marcado co seu nome para evitar o contacto 

co resto de compañeir@s. Os alumn@s deberán ser responsables de manter 

recollido no seu sitio o material e os titor@s supervisarán que así o fagan. 



▪ Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 

No caso de ter que achegarse ao encerado, o rotulador deberá ser desinfectado 

despois de cada uso. 

▪ Cada alumn@ deberá ter o seu material gardado en estoxos ou caixas e 

rotulado co seu nome. 

▪ Os primeiros minutos da mañá (asemblea) aproveitaranse para lembrar os 

protocolos de hixiene e contacto social e para desinfectarse as mans. 

▪ No momento de entrada á aula e nos cambios de aula, o alumnado desinfectará 

a súa mesa e cadeira coa solución desinfectante e os panos desbotables a 

disposición na aula na mesa do mestre/a. O mestr@ será o encargad@ de ir 

pola aula botando en cada mesa e cadeira a solución desinfectante e de 

proporcionar ao alumnado os panos desbotables, que logo serán depositados 

nunha papeleira con bolsa (papeleira COVID). 

▪ Uso das cadeiras para colocar os abrigos ou chaquetas (ou no caso de ter 

colgadores, que exista unha distancia considerable entre un colgador e outro 

para que non entren en contacto prendas ou mochilas de diferentes alumn@s) 

e colocación da mochila ao carón da mesa de cada nen@ para aproveitar mellor 

o espazo da aula. 

▪ As merendas realizaranse nas aulas 10 minutos antes da saída ao patio. O 

alumnado merendará cada un na súa mesa e non poderá compartir cos demais. 

No caso de que na sesión anterior ao recreo, o alumnado teña clase noutra aula, 

o mestr@ ao seu cargo, deberá finalizar antes a sesión e levalos á súa aula para 

que merenden. 

▪ O alumnado poderá ter un pequeno xoguete traído da casa de uso individual, 

excepto pelotas, videoxogos e xoguetes bélicos, sempre baixo a 

responsabilidade dos seus proxenitores ou titor@s legais. 

1.8. Canle de comunicación para dar a coñecer ao Equipo COVID os casos de 

sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e 

profesorado e para a comunicación das familias co Equipo COVID para 

comunicar incidencias e ausencias. 

- O persoal docente e non docente do centro educativo, deberá realizar unha 
auto-enquisa diaria de síntomas (enquisa clínico-epidemiolóxica do Anexo I), 
que debe realizarse antes da chegada ao centro. Ante a aparición de 
sintomatoloxía compatible, non acudirán ao centro educativo e chamarán por 
teléfono á coordinadora do Equipo COVID (teléfono móbil ou teléfono de 
secretaría) e ao seu centro de saúde ou, de ser o caso, cos facultativos da mutua. 
Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a 
realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran 
manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

- Os pais/nais ou titor@s legais, realizarán aos seus fill@s unha avaliación dos 
síntomas (toma de temperatura) de forma diaria (enquisa clínico-
epidemiolóxica do Anexo I) antes de acudir ao centro educativo. No caso de 



detectarse sintomatoloxía compatible, o alumn@ non acudirá ao centro e a súa 
familia contactará inmediatamente coa coordinadora do Equipo COVID 
(teléfono da secretaría do centro) e co seu centro de saúde. Para a xustificación 
da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co 
comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta  
causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de 
prevención de absentismo escolar. 

- O centro educativo informará aos pais, nais ou representantes legais de que o 

alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro 

educativo e est@s firmarán unha declaración responsable conforme se fan 

responsables da medición de temperatura e da avaliación doutros síntomas 

compatibles coa COVID-19 mediante a enquisa epidemiolóxica a disposición na 

páxina web do centro (Anexo II). 

- Ante da detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun 

alumn@ do centro durante a súa estancia no mesmo, o titor/a, o mestr@ 

especialista ou o profesorado de garda contactarán co Equipo COVID e este 

contactará coa súa familia, que deberá presentarse no centro á maior 

brevidade posible. O alumn@ que presente síntomas será trasladado a aula de 

illamento e estará acompañad@ polo mestr@ de garda. Unha persoa da 

familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra, que valorará a consulta.  

- 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 incluirá na aplicación 

informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a 

consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do 

seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea 

vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das 

persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da 

autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.  

- Se algún alumno/a ou persoal do centro conviven cunha persoa positiva da 

Covid-19, non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados 

contactos estreitos. 

- Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións 

sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será 

necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola 

como ao seu posto de traballo. 

- A Consellería de Cultura, Educacion e Universidade, conxuntamente coa 

Consellería de Sanidade, dispón da canle informática denominada “EduCovid”, 

específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos 

casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que 



determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento 

de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro. Esta 

canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de 

protección de datos, os seguintes fluxos de información: 

• Para comezar a identificación dos contactos estreitos relacionados co 

centro educativo o antes posible, recoméndase que o caso confirmado 

ou a persoa de referencia notifique o resultado positivo ao centro. 

• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun 

diagnóstico confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá porse 

en contacto coa Central de Seguimento de Contacto para identificar os 

contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do 

número de teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 22h 

todos os días da semana e que estará dispoñible en EduCovid na Axuda 

da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro Médico. 

• Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC 

porase en contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia. 

Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía unha notificación 

ao Equipo Covid a través da aplicación EduCovid solicitando os 

contactos estreitos do caso que se produciron no ámbito educativo. O 

centro educativo porase en contacto coa CSC para facilitar os contactos  

e a CSC cargará esta petición en EduCovid. Estes contactos estreitos 

poderán seleccionarse da “Rede de contactos” proposta por EduCovid na 

que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, 

profesorado e outros. Existe a posibilidade de que algún contacto estreito 

do caso non se atope dentro desta rede de contactos, polo que deberá 

incorporalo de forma manual. Unha vez estea definida da lista, o Equipo 

Covid enviará esta listaxe á CSC a través da aplicación EduCovid. No caso 

de que non se identifiquen contactos estreitos no centro, premerase 

igualmente o botón “Notificar a Sanidade”. 

• Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguiranse en todo 

momento as instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 

• A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como 

fundamento o interese xeral na protección da saúde, polo que os datos 

subministrados con consentimento dos representantes dos menores 

que obra nas bases de datos da Consellería de Educación poderán ser 

subministradas á autoridade sanitaria en cumprimento do deber de 

colaboración. O Equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo 

profesional sobre os datos sobre os que teña coñecemento. Resulta 

fundamental que os datos de contacto do alumnado e as súas familias 



estean actualizados en Xade. O profesorado e persoal non docente 

deberán manter os seus datos de contacto actualizados 

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

▪ Diariamente cubrirase o cadro de rexistro de ausencias por COVID-19. É unha 

folla de rexistro mensual por grupo no caso de cada nivel, que realizará cada 

titor/a. Na columna da esquerda aparecerán os nomes dos nen@s e na primeira 

fila os días de cada mes, marcando na casiña correspondente o día que falta cada 

alumn@. 

▪ No caso do persoal do centro, será a dirección que cubra a folla de rexistro.  Na 

columna da esquerda aparecerán os nomes e na primeira fila os días de cada 

mes, marcando na casiña correspondente o día que falta cada persoa. 

▪ Ao final de cada mes, esta folla será entregada na dirección do centro. 

          Exemplo: 

SETEMBRO 

Grupo 

1º  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nomes             

             

             

 

1.10. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas a través da aplicación informática 

▪ Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica 

para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de 

información. 

▪ No suposto de que algunha persoa adulta ou alumn@ presente síntomas 

compatibles co COVID-19 durante a xornada lectiva: 

- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria, 

chamarase ao 061. 

- 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 incluirá na aplicación 

informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a 

consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do 

seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea 

vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das 

persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da 

autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.  

 

 



2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

2.1. Croques da situación dos pupitres nas aulas, ben de xeito individual ou 

croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. 

Identificación da posición do profesorado. 

Ver Anexo XIII 
2.2. Identificación das salas ou espazos para asignar a grupos cando o 

tamaño da aula non permita as distancias mínimas. 

No noso centro non é necesaria a realización de desdobres. 

2.3. Determinación das medidas para o uso dos espazos de PT e AL, 

departamento de orientación ou aulas de uso específico do centro 

(Modelo de cuestionario avaliación de medidas como Anexo ao Plan -

Anexo VI-) 

▪ Nas aulas de uso específico (aula de Inglés, aula de Música, aula de Audiovisuais, 

aula de PT, aula de AL e Relixión, departamento de Orientación, ximnasio, 

biblioteca e aula de informática), extremaranse os protocolos de limpeza.  

▪ Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das 

mesmas. 

▪ O material de uso compartido debe ser desinfectado ao inicio e ao final da 

actividade.  

▪ A ser posible, substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con 

medios informáticos. 

▪ No caso de utilización de instrumentos de vento nas clases de música ou nos 

exercicios de canto, a distancia interpersoal elevarase a 3 metros. 

▪ Evitarase, na medida do posible, a formación de grupos e minimizarase o 

contacto con materiais. No caso de formar grupos, a distancia mínima entre o 

alumnado será a máxima posible. 

▪ Educación Física: os exercicios serán individuais na medida do posible, 

minimizarase o uso de materiais de uso común e, no caso de usalos, deberán 

desinfectarse ao inicio e ao final de cada actividade. O uso da máscara será 

obrigatorio agás que as actividades se realicen no exterior cunha distancia de 

2 metros ou máis entre o alumnado. Realizaranse as medidas precisas na 

programación desta materia. Este curso os vestiarios non se utilizarán, xa que 

estarían limitados a un aforo dun só usuario de cada vez e resultaría inviable co 

tempo dispoñible das sesións que todo o alumnado se aseara. Unha vez remate 

a clase e volvan á súa aula, velará polo aseo dos alumn@s ao longo da mañá. 

2.4. Modelo de cuestionario avaliación de medidas como Anexo ao Plan. 

Ver Anexo VI do Plan 

2.5. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

As titorías realizaranse principalmente por teléfono, videoconferencia, e, no caso de 

imposibilidade por parte dos proxenitores ou titor@s legais, de xeito presencial na aula 



correspondente. Debe garantirse a distancia de seguridade, o emprego de máscaras e a 

dispoñibilidade de hidroxel. 

2.6. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

(provedores, visitantes, persoal do Concello, etc). 

O mecanismo de comunicación xeral coas familias será a páxina web do centro e a 

aplicación AbalarMobil. 

As medidas de prevención e hixiene publicaranse tanto na web do centro coma no 

taboleiro da entrada e nas distintas zonas do centro mediante sinalización e cartelería, 

para que sexa visible. 

Dentro da información a subministrar ás familias, ao alumnado e ao persoal do centro, 

incluirase información sobre o correcto uso das máscaras. 

O centro educativo deberá informar a todos os membros da comunicade educativa 

sobre as medidas de transmisión da infección, as medidas de protección que se deben 

empregar e as instrucións para o correcto manexo das mesmas: 

As medidas de prevención e protección serán as seguintes: 

- Uso correcto da máscara. 

- Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca para evitar a transmisión. 

- Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso de mans con auga e xabón 

durante polo menos 40 segundos ou con solución hidroalcohólica durante polo 

menos 20 segundos, no seu defecto. O lavado realizarase na entrada e saída ao 

centro, nos cambios de clase, antes e despois do recreo, antes e despois de 

comer e sempre despois de ir ao aseo. Debe administrarse unha cantidade de xel 

adecuada ao tamaño da man de cada nen@ e hai que agardar a que sexa 

absorbido antes de realizar outras tarefas. 

- Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará 

nunha papeleira Covid ou ben facelo contra a flexura do cóbado, coa posterior 

hixiene de mans. 

- Usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu 

uso a unha papeleira con bolsa, facendo unha posterior hixiene de mans. 

- Evitarase estreitar as mans. 

- Gardarase a distancia de seguridade de 1´5 metros co demais persoal e 

alumnado, tanto nos períodos de actividade como na estrada e saída ao posto 

escolar, así como nos tempos de descanso. 

- O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus 

compañeir@s. 

- As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da 

iluminación, os proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas, serán 

unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que 

procedan. 



- Na administración do centro habilitarase un espazo para a distribución de 

formularios e entrega de documentación, cun dispensador de xel e material de 

escritura. 

- Os ordenadores da sala de mestr@s deberán ser desinfectados por cada usuario 

antes e despois do seu uso. 

Para a realización de trámites administrativos, as familias deberán solicitar cita previa 

chamando ao teléfono de secretaría. 

2.7. Uso da máscara no centro. 

O uso da máscara (cirúrxica ou hixiénica e, a poder ser, desbotable) será obrigatorio 

para o alumnado, profesorado, restante persoal do centro, familias, repartidores, etc. 

Será obrigatoria durante toda a xornada lectiva e en todos os espazos do centro 

educativo. O alumnado deberá traer unha máscara de reposto e un estoxo para 

gardala. 

No caso do alumnado, familia ou acompañantes do mesmo que presenten algún tipo 

de enfermidade ou dificultade respiratoria, que pola súa situación de discapacidade 

ou dependencia non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara ou ben 

presenten alteracións que fagan inviable a súa utilización e gocen da exención do uso 

de máscara, deberán facilitar á dirección do centro o preceptivo informe médico ou 

pediátrico que acredite dita circunstancia. 

2.8. Información de distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

O Plan será presentado no Claustro de mestr@s e no Consello Escolar a principio de 

curso para a súa aprobación e posta en práctica. Unha vez sexa aprobado, publicarase 

na páxina web do centro para a súa difusión entre toda a comunidade educativa. 

Nas reunións de principio de curso de cada nivel, daranse a coñecer as principais 

medidas do plan entre as familias. 

3. PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN 

3.1. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a 

limpar de xeito frecuente. 

- A limpeza de todas as aulas do centro realizarase unha vez ao día (incluíndo o 

mobiliario polas tardes) por parte de dúas limpadoras da empresa Mantelnor en 

horario de 15:00 a 22:00 de luns a venres. 

- Os aseos limparanse dúas veces ao día, unha en horario lectivo, de 11:30 a 

14:00 por parte dunha limpadora da empresa Mantelnor e outra en horario non 

lectivo polas tardes. En todos os aseos disponse de dispensadores de xabón e de 

panos desbotables. 

- As zonas de uso común e as superficies de contacto máis frecuentes como 

pomos das portas, pasamáns, teléfonos, mostrador de atención ao público en 

secretaría e cafeteira, limparanse dúas veces ao día, unha en horario lectivo, 

de 11:30 a 14:00 por parte dunha limpadora da empresa Mantelnor e outra en 

horario non lectivo polas tardes. 



- A limpeza das papeleiras tamén se realizará dúas veces ao día, unha en horario 

lectivo e outra en horario non lectivo, coa conseguinte retirada das bolsas que 

conteñen os residuos e a substitución por outras; excepto as das aulas do 

alumnado, que se limparán unha vez polas tardes cando xa non haxa alumnado. 

- O Equipo COVID velará pola dispoñibilidade de xabón, papel de secado de 

mans e xel alcohólico nos distintos espazos de uso común. Os titor@s e mestres 

especialistas deberán comunicar ao Equipo COVID-19 a necesidade de 

reposición deste tipo de material nas aulas. 

3.2.  Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou 

mensual das tarefas. 

O centro contará con dúas limpadoras da empresa Mantelnor, unha delas cun horario 

diario de 7 horas, de 15:00 a 22:00 e outra dunha hora tamén polas tardes. 

Outra limpadora acudirá ao centro en horario de mañá no horario que determine a 

empresa. 

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

- Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou 

calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado 

e que teñan sido autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso 

destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiqueta. 

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

usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado 

de mans. 

3.4. Cadro de control de limpeza dos aseos. 

En cada aseo haberá un rexistro de control no que figurará o aseo correspondente, o 

mes, os días da semana e as horas nas que foi desinfectado. 

Ver Anexo VII. 

3.5. Ventilación das aulas (Anexo VIII: modelo de checklist para anotar a 

ventilación das aulas) 

- Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións por espazo de 

polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada 

xornada, durante a totalidade dos recreos, 5 minutos entre clase e clase e de 2 

a 5 minutos cada 15 ou 20 minutos durante a duración destas. Cando as 

condicións metereolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 

tempo posible. 

- As portas das aulas permanecerán sempre abertas para favorecer a circulación 

do aire. 

- As ventás dos corredores permanecerán abertas para facilitar a ventilación. 

 

 

 



3.6. Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

- Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de 

mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán desbotados en 

papeleiras con bolsa.  

- Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) deben 

depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que 

se obtén una vez efectuadas as recollidas separadas). 

- Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

utilizados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao 

lavado de mans. 

- No caso de que un alumn@ ou unha persoa traballadora presente síntomas 

mentres se atope no centro educativo, será preciso illar a papeleira onde se 

depositen os panos ou outros produtos usados por eles. A bolsa co lixo deberá 

ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche para o seu 

depósito no contenedor. Tamén se realizará a limpeza e ventilación do espazo 

no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumn@ ou a 

persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña 

abandonado o centro educativo. 

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

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

A secretaria do centro levará un control das necesidades de material, compra e xestión 

do uso. 

Na secretaría do centro haberá un rexistro no que se faga constar a relación do material 

adquirido e de entrega ao persoal. Farase un control do gasto efectuado. 

4.2. Determinación do sistema de compras do material de protección. 

A realización de compras de material desinfectante farase a través de empresas que 

gocen de garantía sanitaria. 

A Consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e 

máscaras de protección. Corresponde ao equipo formado na COVID-19, en colaboración 

coa secretaría do centro, o inventario das mesmas e arbitrar un mecanismo de 

distribución que acredite a súa entrega o seu consumo para a actividade propia do 

centro. 

Corresponde ao centro educativo, con cargos aos seus gastos de funcionamento, suplir 

ao aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola 

Consellería. 

4.3. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa 

reposición. 

A principio de curso, antes do comezo das clases, farase unha entrega a cada titor/a e 

mestre especialista do material para a súa aula, marcando o material para a súa 

identificación. Cada mestre/a terá que solicitar a reposición do material. 



No caso dos espazos comúns, a secretaria do centro fará un control da reposición de 

dito material. 

5. XESTIÓN DOS GROMOS 

5.1. Determinación das medidas para a xestión dos gromos. 

Defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica entre a 

poboación dun determinado lugar.  

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

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

diagnóstico de Covid-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirán ao centro 

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

 

ACTUACIÓNS DIANTE DA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DUNHA PERSOA PRESENTE NUN 

CENTRO EDUCATIVO: 

Os síntomas: 
1) Os máis comúns inclúen febre, tose e sensación de falta de aire.   

2) Nalgúns casos tamén pode existir diminución do olfacto e do gusto, calafríos, 

dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou 

vómitos. 

Cando un estudante inicie síntomas: 

▪ Avisarase ao mestr@ de garda para que se faga cargo do alumn@. 

▪ Levarase a un espazo separado de uso individual. 

▪ Facilitaráselle unha máscara preferentemente cirúrxica ou hixiénica para o 

alumno/a e outra para a persoa adulta que coide del/la. 

▪ Levaráselle a unha sala para uso individual (aula de xestión de gromos) que 

conte con ventilación axeitada e cunha papeleira  con bolsa, onde tirar a 

máscara e panos desbotables. 

▪ Avisarase á familia, que ten a obriga de contactar co seu centro de saúde ou co 

teléfono do Sergas e seguiranse as súas instrucións. 

▪ En caso de situacións de gravidade ou de dificultade respiratoria, AVISARASE 

ao 061. 

Cando as persoas traballadoras inicien síntomas: 

▪ Avisarase a un membro do Equipo Covid. 

▪ Retiraranse a un espazo separado (aula de xestión de abrochos) y porán unha 

máscara preferentemente cirúrxica. O traballador/a abandonará o seu centro de 

traballo protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu 

centro de saúde. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro comunicará 

os datos do positivo ao centro de saúde de referencia e incluirá á rede de 

contactos a través da aplicación EduCovid. 

▪ En caso de situacións de gravidade ou de dificultade respiratoria, AVISARASE 

ao 061 OU 112. 

 



5.2. Escenarios nos supostos dos gromos. 

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

corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade, 

cos seguintes supostos: 

▪ Segundo o criterio epidemiolóxico considérase contacto estreito a calquera 

persoa do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia 

de menos de 2 metros do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen 

utilizar máscara. 

▪ As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento 

durante 10 días. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos 

da persoa cun diagnóstico confirmado deberán permanecer en corentena ata 

que obteñan o resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 días 

do último contacto co caso confirmado. Se, polo motivo que fose,  pasan 14 

días do último contacto co caso confirmado e non se realiza a PCR, a corentena 

finalizará igualmente. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito, poderá continuar coa asistencia presencial 

á aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba da Covid nun prazo 

non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible 

infección por Covid-19. 

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

persoas e niveis educativos afectados, a Autoridade Sanitaria poderá acordar 

a medida de corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, 

das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo 

ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. 

▪ A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de 

Continxencia que figura como Anexo V. 

▪ Finalizado o período de illamento das persoas que conforman a aula, nivel 

educativo ou centro realizarase un proceso de retorno á actividade educativa 

ordinaria presencial. O grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, 

determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno  e as medidas 

específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

6.1.  Canle de petición das solicitudes. 

▪ As persoas con enfermidade cardiovascular (incluída hipertensión), 

enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, 

inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade 

hepática severa, obesidade mórbida (IMC >40), embarazo e maiores de 

60 anos, realizarán o seu traballo sempre que a súa condición clínica 

estea controlada e mantendo as medidas de protección de forma 

rigorosa. 



▪ O simple feito de que o traballador/a presente algunhas das patoloxías 

indicadas, non determinan a súa consideración de traballador/a como 

especialmente sensible. 

▪ Cando un traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos 

sinalados anteriormente, debe seguir os seguintes pasos: 

- A persoa interesada deberá dirixir a súa solicitude (que figura como ANEXO IX) á 

dirección do centro educativo na que se exprese que concorren as causas para 

considerar que pertence a un grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal 

sensible. 

- A dirección do centro emitirá un informe (Anexo XII) no que se indiquen as tarefas e 

condicionantes específicos do posto de traballo así como as medidas de protección 

existentes. 

- A dirección do centro remitirá dita solicitude xunto co informe emitido á Inspección 

Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación. 

- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada e solicitará mediante 

correo electrónico ao traballador/a a documentación acreditativa da súa situación e, 

unha vez analizada, emitirá un informe. A documentación requirida deberá ser achegada 

polo traballador/a nun prazo máximo de 3 días hábiles; no caso contrario, entenderase 

que desiste da súa petición. 

- Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o traballador/a ten a obriga de 

acudir presencialmente ao centro educativo. 

 

7. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

7.1. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con 

horarios. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. 

▪ Non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo salvo 

razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos ou 

cando a presenza sexa requirida polo propio centro. 

▪ Organización das entradas: 

- Habilitarase somentes unha porta de entrada (porta principal). 

- Estableceranse 3 quendas para a entrada do alumnado no recinto escolar: 

Ás 8:50 entrará o alumnado de 5º e 6º. 

Ás 8:55 entrará o alumnado de 3º e 4º. 

Ás 9:00 entrará o alumnado de 1º e 2º. 

- O profesorado que teña clase a primeira hora con algún destes grupos, deberá 

esperalos na porta principal á hora indicada de entrada e subir con eles á aula 

en fila e mantendo as distancias de seguridade. 

▪ Organización das saídas: 

- Habilitarase somentes unha porta de saída (porta principal). 

- Estableceranse 3 quendas para a saída do alumnado do recinto escolar: 



Ás 13:50 sairá o alumnado de 1º e 2º. 

Ás 13:55 sairá o alumnado de 3º e 4º. 

Ás 14:00 sairá o alumnado de 5º e 6º. 

▪ O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída, 

velará porque o material quede recollido e desinfectado polo 

alumnado, que está preparado para saír ordenadamente e respectando 

a distancia de seguridade. Deberá baixar co grupo que estea e levalo á 

hora indicada á saída principal 

▪ No caso dos irmáns, estes acudirán no horario de entrada e saída do 

irmán do curso máis baixo. 

▪ O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias 

non coincidentes cos horarios de entrada e saída nin con intercambios de 

clase ou recreos. O horario de secretaría do centro será de 9:15 a 9:55 e 

de 13:15 a 13:50. Atenderase sempre con cita previa. 

▪ Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en 

ambas marxes do corredor, mediante sinalización no chan. Utilizaranse 

dous tramos diferentes de escaleiras: un deles de subida e o outro de 

baixada, debidamente sinalizados. 

▪ Non está permitido que na hora de entrada ao centro educativo ou 

saída do mesmo, o alumnado forme agrupacións nos patios ou xogue 

neles. 

7.2. Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro 

educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc.  

Ver ANEXO X: Planos dos percorridos. 

 

▪ O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase 

e agardar no sitio ao mestr@ especialista, de ser o caso. A saída do 

alumnado será paulatina e ordenada, de un en un e deixando a 

distancia de seguridade de 1´5 metros. 

▪ Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por 

completo o grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a 

distancia, evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a 

espera. 

▪ O grupo que sae da aula, desinfectará as súas mesas e cadeiras ao igual 

que o mestr@ e este/a abrirá as ventás para ventilar a aula. 

▪ No centro, ao dispor de dous núcleos de escaleiras, usarase un deles 

para subir e outro para baixar coa finalizade de evitar aglomeracións de 

persoas. 

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

▪ O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, 

escaleiras e zonas de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de 



seguridade, sintomatoloxía do COVID-19 e medidas de hixiene social e 

individual. 

▪ En todo o centro educativo haberá sinalización no chan correspondente 

ás direccións de ida e volta. 

▪ Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 

▪ A  cartelería de uso preferente será a subministrada pola Xunta ou 

impresa polo propio centro en tamaño A3 ou superior. 

 

8. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

8.1. Previsións en relación co Programa de Madrugadores ou de actividades 

previas ao inicio da xornada.  

As medidas e determinacións deberán ser coordinadas coa ANPA e coa empresa de 

catering que organice o servizo (Arume) e incorporaranse ao presente Plan. 

8.2. Previsión para a realización de actividades extraescolares fóra da 

xornada lectiva e posteriores ao servizo de comedor. 

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do 

centro educativo e organizadas pola ANPA ou Concello, está condicionada á aprobación 

dun protocolo que se integrará como anexo a este Plan. Neste protocolo 

determinaranse as medidas de prevención e protección así como as responsabilidades 

de organizadores e xestores. 

Nas actividades extraescolares asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso 

escolar co obxectivo de mellorar de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos. 

8.3. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar. 

As actividades das ANPAS celebraranse preferentemente por medios telemáticos e 

evitando, no caso de que sexan presenciais, xuntanzas cun número elevado de persoas, 

manteranse as distancias de seguridade e disporase de xel hidroalcohólico e panos 

desbotables. Será obrigatorio o uso de máscara. 

Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático e evitando, 

no caso de que sexan presenciais, xuntanzas cun número elevado de persoas; 

manteranse as distancias de seguridade e disporase de xel hidroalcohólico e panos 

desbotables. Será obrigatorio o uso de máscara. 

8.4. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

▪ Nas reunións de titorías e nas comunicacións por outros motivos coas familias, 

priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. O mecanismo de 

comunicación xeral coas familias será a páxina web do centro. No caso de 

titorías presenciais, realizaranse mediante cita previa, a ser posible, os martes 

pola tarde en horario de catro a cinco e, en casos moi especiais, en horario 

lectivo con cita previa e en espazos previamente habilitados e desinfectados. 

▪ Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web 

do centro e outros sistemas (abalarMobil) cando proceda. 

 



 

 

8.5. Normas para a realización de eventos. 

Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que comporten a mestura de 

alumnado de diferentes clases, sempre e cando non se poida manter a distancia mínima 

interpersoal. 

As actuacións das distintas celebracións traballaranse como contidos curriculares nas 

sesións de Educación Física e farase una aproveitamento dixital dos mesmos para 

facelos visibles a toda a comunidade educativa. 

Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos 

realizaranse sen asistencia de público. 

9. MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

O funcionamento e uso do comedor do noso centro aparece recollido no Anexo XI: 

Protocolo de Comedor do CEP Plurilingüe Santa Tegra. 

9.1. Medidas xerais para o uso do comedor. Determinación dos lugares 

ocupados polos comensais. 

 Os aspectos de prevención da COVI-19 e a prevención da súa transmisión baséanse 

en tres formas de protección indispensables: 

✓ Distanciamento interpersoal de seguridade de 1,5 metros en todo 

momento exceptuando na comida os grupos estables de convivencia. 

✓ Uso da máscara por parte de todos os usuarios e persoal en todo momento 

agás cando se inxira ou beba. Esta obriga non será esixible para as persoas 

que presenten algún tipo de enfermidade que imposibilite o uso da 

máscara, que deberá ser acreditada polo facultativo correspondente. 

✓ Será de abrigado cumprimento a ventilación previa do comedor durante alo 

menos 10  minutos  e  sempre que as condicións metereolóxicas o 

permitan, permanecerán abertas as portas e fiestras para facilitar a  

ventilación. 

No Anexo XIII, figura o plano cos lugares ocupados polos comensais. 

 

9.2. Previsión sobre o persoal colaborador 

A ratio de persoal será de 1 monitor/a por cada 15 usuarios para primaria, ademais 

da encargada do comedor. 

9.3. Previsión sobre a limpeza da mesma 

Realizarase unha limpeza do comedor ao finalizar o servicio. Os panos de mesa 

subministrados pola empresa de catering Arume, serán dun só uso. 

Nos protocolos de hixiene e limpeza seguirase o previsto con carácter xeral para os 

establecementos de hostalaría e restauración. 



10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

10.1. Previsións para outros espazos do centro (ximnasio, aula de inglés, aula 

de usos múltiples, aula de música e plástica, sala de mestr@s, aula de 

AL e relixión, aula de PT, departamento de Orientación, aula de 

Informática). Normas de uso e limpeza. 

▪ Nas aulas de uso específico extremaranse os protocolos de limpeza, por tratarse 

de aulas de uso máis compartido. Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de 

mans nas entradas e saídas das mesmas. 

▪ O material de uso compartido debe ser desinfectado ao inicio e ao final da 

actividade. Cada alumn@ levará o seu material propio á aula de uso específico.  

▪ Evitarase, na medida do posible, a formación de grupos e minimizarase o 

contacto con materiais.  

▪ Música: Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no 

caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto, a distancia 

interpersonal elevarase a 3 metros.  

10.2. Determinacións específicas para a materia de EF. 

▪ Os exercicios serán individuais na medida do posible, minimizarase o uso de 

materiais de uso común e, no caso de usalos, deberán desinfectarse ao inicio e 

ao final de cada actividade. 

▪ O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira 

individual, a máis de 2 metros. Coidarase especialmente do uso da mascara nos 

ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida. 

▪ Realizaranse as modificacións precisas na programación desta materia. 

10.3. Uso dos aseos. 

▪ O uso de cada aseo estará limitado a dous usuarios de cada vez. 

▪ Os aseos estarán asignados por cursos do seguinte xeito: 

- Planta baixa: Aseo 1 (1º) e Aseo 2 (2º) 

- Planta primeira: Aseo 3 (3º e 4º) e Aseo 4 (5º e 6º) 

▪ O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e saída do mesmo. 

▪ Durante os recreos haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos, 

que estará limitado a dous usuarios de cada vez e que se cumpra a distancia de 

seguridade nas ringleiras de entrada e saída aos mesmos. 

▪ Todas aquelas persoas que non sexan alumn@s ou persoal do centro, 

unicamente poderán usar o aseo de secretaría. 

▪ No caso de incorporase alumnado con NEE que precise de persoal coidador, 

deberá acompañar a este alumnado ao aseo e deberá portar as proteccións 

individuais axeitadas. 

10.4. Uso da biblioteca.  

As persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás 

normas xerais establecidas no protocolo. 



▪ A biblioteca poderá ser usada ata o 50% do seu aforo, é dicir, cun aforo de 20 

alumn@s que gardarán a máxima distancia posible. 

▪ A responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de 

acceso á biblioteca. 

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

▪ O equipo de biblioteca sinalizará as mesas que poden ser ou non ocupadas de 

xeito que se manteña a distancia de seguridade. 

▪ Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan 

ocupado. 

▪ Os empréstitos de libros ou outro material realizarase de xeito habitual pero o 

devolto deberá permanecer nun espazo illado durante tres días antes de volver 

aos andeis. 

▪ Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique uso 

compartido. 

▪ Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. 

11. MEDIAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

11.1. Determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, as divisións dos 

mesmos, orde no recreo coa asignación de espazos a grupos ou niveis. 

▪ O uso da máscara é obrigatorio. 

▪ Os equipos directivos poderán reducir a duración dos recreos ou habilitar as 

aulas para realizar os recreos. 

▪ Nos espazos de recreo haberá sinalizacións que lembren as distancias de 

seguridade. 

▪ O equipo directivo realizará unha proposta de horas de recreo e grupos de 

recreo. 

▪ No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando e, de 

ser preciso, a presenza de profesorado. 

▪ Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias. 

▪ Prohíbese merendar no tempo de recreo. As merendas realizaranse nas aulas 

10 minutos antes da saída ao patio. O alumnado merendará cada un na súa 

mesa e non poderá compartir cos demais. 

▪ No taboleiro da entrada do edificio haberá unha proposta de xogos para 

realizar no patio de forma que se garantan as medidas de distanciamento e 

seguridade. Tamén haberá caixas con obxectos para xogar en cada zona de 

recreo, que serán desinfectados ao finalizar o tempo de lecer polos encargados 

de cada aula. 

▪ As aulas deben permanecer pechadas con chave no tempo do recreo. 

▪ Os aseos usaranse do seguinte xeito (deste xeito evitaremos que o alumnado 

suba á 1ª planta do edificio de aulas): 

- Planta baixa: Aseo 1 (1º) e Aseo 2 (2º) 



- Aseos vestiarios: Aseo 5 (3º e 4º) e Aseo 6 (5º e 6º) 

▪ No tempo de recreo, o alumnado poderá levar un pequeno xoguete traído da 

casa de uso individual, (excepto pelotas, videoxogos e xoguetes bélicos), 

sempre baixo a responsabilidade dos seus proxenitores ou titor@s legais. 

Organización dos recreos: 

Cada grupo terá unha zona para o momento do recreo, os grupos irán rotando 

semanalmente por cada zona de recreo. Nas zonas haberá mestr@s de garda vixiando. 

No taboleiro da entrada estará visible o cadro da semana cos espazos, grupos e 

propostas de xogos. 

SEMANALMENTE:  

GRUPO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

ESPAZOS 

DÍAS SOL 

PATIO 

CUBERTO 

PISTA 

BRILÉ 

PISTA 1 

BALONCESTO 

PISTA 2 

BALONCESTO 
PISTA 1 

FÚTBOL 
PISTA 2 
FÚTBOL 

PERSOAL 

DE 

GARDA 

Mestre 1 Mestre 2 Mestre 3 Mestre 4 

ESPAZOS 

DÍAS 

CHUVIA 

AULA 1º AULA 2º AULA 3º AULA 4º AULA 5º AULA 6º 

PERSOAL 

DE 

GARDA 

Mestre 1 Mestre 2 Mestre 3 Mestre 4 Mestre 

rotatorio 

Mestre 

rotatorio 

 

• Os días de chuvia cada grupo permanecerá na súa aula. Ademais dos 

mestr@s de garda, haberá dous a maiores. 

• Os mestres iranse turnando cada día para facer o recreo. Haberá catro 

mestr@s de garda. Na pista de baloncesto haberá un mestr@ para os 

dous grupos e tamén  no campo de fútbol. 

• Preferentemente os titor@s vixiarán ao seu grupo. 

• A biblioteca poderá empregarse facendo reserva previa na grella de 

horario da mesma. 

• Os mestr@s que teñan clase a terceira hora, serán os encargados de 

baixar ao patio ao grupo correspondente, velando porque as filas estén 

ben colocadas e se manteñan as distancias entre alumn@s. Os demais 

mestr@s, aínda que non teñan garda de patio, colaborarán nesta tarefa 

nas entradas e saídas do patio. 

• Para as entradas dos recreos, os mestr@s que teñan clase a cuarta hora, 

irán a recoller ao grupo correspondente e subirán con eles ás aulas. 

Entrarán de xeito escalonado por grupos na seguinte orde: 1º, 2º, 3º, 4º 

5º e 6º. 

 



11.2. Criterios para a asignación do profesorado de vixilancia. 

- Estableceranse quendas de garda de patio, que estarán expostas no taboleiro da 

entrada do edificio de aulas. 

- Haberá dous mestr@s de garda rotatorios nos días de chuvia. 

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

12.1. Previsións sobre a metodoloxía na aula, determinacións sobre o 

traballo en recantos e de uso de material da aula. 

▪ O inicio da xornada lectiva (asemblea) levarase a cabo con accións nas que se 

traballe a concienciación do alumnado coa pandemia e coas medidas de 

hixiene. As actividades serán presentadas de xeito lúdico. 

▪ Os dispensadores de xel non deben ser accesibles sen supervisión. 

▪ Eliminaranse obxectos e xoguetes que non sexan de uso necesario. 

▪ Os obradoiros serán realizados con pequenos grupos e desinfectarase o 

material utilizado ao finalizar a actividade. 

12.2. Previsión sobre o tempo da merenda. 

O tempo da merenda terá lugar 10 minutos antes da saída ao patio de recreo no caso 

de 3º, 4º ,5º e 6º e 15 minutos antes no caso de 1º e 2º, é dicir, ás 11:35 e 11:30 

respectivamente. 

13.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 

13.1. Determinacións sobre o uso e hixiene dos elementos e ferramentas que 

poidan ser utilizadas por varios alumnos. 

▪ Ao inicio da actividade, o alumnado será informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir e, a ser posible, dotarase a estes espazos de carteis 

informativos. 

▪ Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento 

propio do alumnado, deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. 

▪ Favorecerase a utilización de materiais desbotables. 

▪ Procurarase que a realización da práctica supoña a mínima manipulación 

posible. 

▪ Todos os materiais utilizados serán hixienizados despois de cada actividade. 

14.  NOMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE 

14.1. Medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con 

NEE a determinar entre o Equipo COVID e o DO. 

No noso centro o alumnado con NEE pode seguir as mesmas normas que para o 

alumnado xeral. Aínda así temos que prestar atención e asegurarnos de que se entendan 

as instrucións e se realicen as indicacións de xeito individualizado. 

Medidas: 

▪ Valoración individualizada de cada caso en concreto. 

▪ Concreción de medidas en coordinación cos/coas mestres/as que atenden ao 

alumnado. 

▪ Colocación de carteis visibles recordando as normas próximos ao alumnado.  



▪ Adaptación das actividades referentes á concienciación das medidas de 

seguridade e hixiene. 

▪ Adaptación dos tempos e espazos para realizar as actividades e ter en conta a 

curva de fatiga. 

▪ O departamento de Orientación colaborará co Euipo Covid na identificación das 

necesidade de protección e hixiene que este alumnado, en caso de contar con 

este tipo de alumnado. 

14.2. Tarefas e medidas do persoal docente e do coidador/a en relación co 

alumnado de NEE con seguimento continuo para a súa adaptación a 

cada circunstancia. 

O Departamento de Orientación, de se-lo caso, á vista do informe médico, será quen 

determine as condicións do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, 

e os procedementos de aplicación das medidas e protocolos de atención, establecidos 

pola Consellería de Sanidade.  

Con esta información a persoa orientadora, e a vista, de se-lo caso, do informe médico, 

informará por escrito sobre pertinencia ou non da incorporación voluntaria ao centro 

deste alumnado no período regulado nestas instrucións. 

15.  PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

15.1. Medidas para a realización de reunións do profesorado, para o uso da 

sala de profesores e departamentos, e para o uso de obxectos. 

▪ O profesorado debe manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das 

medidas de protección. 

▪ O profesorado aproveitará os contidos do curso para inculcar no alumnado a 

concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 

cumprimento das normas. 

▪ O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por: 

panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico, que usará en 

cada cambio de aula do seu grupo ou, no caso dos especialistas, en cada cambio 

de grupo na súa aula. Deberá limpar a súa mesa e cadeira, así como o material 

do profesorado de uso non individual. Tamén debe encargarse de ventilar a súa 

aula con regularidade. 

▪ O profesorado debe lembrar diariamente ao alumnado as medidas de hixiene 

e seguridade. 

▪ O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de mestr@s e 

departamentos que permita cumprir coa distancia de seguridade de 1´5 metros. 

Tamén debe marcar os espazos susceptibles de utilización e lembrar a 

necesidade de hixienizar o lugar que ocupe cada mestr@, así como os 

elementos comúns despois do seu uso (teclados, pantallas, cafeteira, etc). 

15.2. Medidas para a reunión dos órganos colexiados do centro. 

▪ Os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar as súas sesións, 

adoptar acordos e remitir actas a distancia (artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de 



outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público), agás nos supostos nos que o 

seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario. 

▪ Nas sesións que se celebren a distancia, debe garantirse: a identidade dos 

membros, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto 

(validamente emitido e formalizado na propia sesión ou o voto por correo 

electrónico). 

▪ As convocatorias das reunións serán remitidas aos membros dos órganos 

colexiados a través de medios electrónicos. Na convocatoria farase constar: a 

orde do día, a documentación da mesma e un documento onde se poida 

formalizar para cada un dos puntos o censo das votacións. 

▪ No caso de que as reunións se realicen de xeito presencial, non se levarán a cabo 

cun elevado número de asistentes, garantirase a distancia de seguridade de 1´5 

metros e na sala disporase de xel hidroalcohólico e panos desbotables. 

16.  MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

O equipo  Covid debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro educativo 

chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativo, establecendo canles de 

comunicación fluída. 

16.1. Previsións do plan de formación do profesorado e de programas 

formativos existentes no centro, previsión das actividades que se 

realizarán co alumnado e previsión xeral do carácter transversal da 

prevención e hixiene fronte ao SARS-COV-2. 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan 

medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma frote ao COVID-19. Estas 

actividades levaranse a cabo mediante charlas ou obradoiros para toda a comunidade 

educativa e tamén se incluirán de xeito transversal nos programas e actividades de 

educación e promoción da saúde que se leven a cabo no centro. 

Tamén se desenvolverán iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos 

de vida saudable a través de programas como o Plan Proxecta e Contratos-Programa. 

16.2. Canles para a difusión da información das medidas de prevención e das 

comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e Consellería de 

Educación. Colaboración co centro de saúde de referencia para posibles 

charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección. 

A páxina web do centro será a principal canle para a difusión da información das medias 

de prevención e das comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a Consellería 

de Educación. 

O Equipo Covid estará en permanente contacto co centro de saúde de referencia para 

incluír posibles charlas no centro do persoal sanitario sobre a prevención e protección. 

 

 



16.3. Establecemento da información que será de uso obrigado na páxina 

web do centro. 

O Equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde, chegan a toda a comunidade 

educativa. Esta información será facilitada primeiramente aos traballadores do centro 

mediante a aprobación do Plan de Adaptación ao COVID-19 en sesión extraordinaria do 

claustro de mestr@s. Posteriormente será presentada ao Consello Escolar e, unha vez 

aprobado dito Plan, será posto a disposición de toda a comunidade educativa na páxina 

web do centro. 

16.4. Profesorado encargado de coordinar e implantar as ulas virtuais, da 

comunicación cos asesores de Abalar ou Edixgal e coa UAC. Funcións 

dos mesmos. 

O Equipo TIC, ocuparase de continuar coa mellora do funcionamento e o mantemento 

da aula virtual. 

Durante o mes de setembro, antes do inicio do periodo lectivo, o equipo TIC creará os 

cursos dentro da aula virtual e os usuarios para alumnado e profesorado. 

O Equipo TIC tamén realizará as reunións oportunas para ensinar ao resto do 

profesorado o funcionamento da aula virtual. 

No mes de setembro, os titor@s identificarán ao alumnado que, por mor de recursos 

ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso 

de ensino a distancia e notificarase ao equipo directivo. 

16.5. Inclusión das previsións existentes nas instrucións de inicio de curso 

aprobadas pola Dirección Xeral e que teñan relación coas medidas de 

adaptación ao contexto da COVID-19. 

- As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá 

no caso de ensino a distancia. 

- Incluirase o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida 

seguir a ensinanza telemática.  

- Incluiranse os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o 

seguimento continuo do curso polo alumnado. 

Nas Instrucións de Inicio de Curso aprobadas por resolución da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación profesional, así como nas instrucións que se diten ao 

respecto do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos, 

elaboración de horarios e para o desenvolvemento do ensino a distancia en períodos 

de peche de aulas ou centro no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para 

o curso 2021-22, determinaranse as medidas a adoptar no suposto no que o 

alumnado teña que recibir ensino a distancia. 

 

 

 
 


