
  
 
 
 
 
 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO 
CURSO 2021/22 

 
 
 
 
 
 

1. Datos do centro 
 
 

Código Denominación 
27002249 CPI Plurilingüe Castroverde 

 
 

Enderezo C.P. 
Rúa dos Nenos 27120 

Localidade Concello Provincia 
Castroverde Castroverde Lugo 

Teléfono Correo electrónico 
982870175 cpi.castroverde@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastroverde 
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Id. 

 
Medidas de prevención básica 

 
2. Membros do equipo COVID  

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

982870175/ 669191238 

Membro 1 Ana María Pérez Veiga Cargo Coordinadora Covid 
(director) 

 
 
 
 
 
 
Tarefas asignadas 

---- Nomeamento dos demais 
membros. 

---- Coordinación do equipo Covid. 
---- Interlocución coa administración. 
---- Comunicación dende o centro 

educativo cos diferentes órganos 
da Consellería de educación, e, 
de ser o caso da Consellería de 
Sanidade ou do Sergas. 

---- Comunicación co persoal do centro e 
coas familias e alumnado. 

---- Cambios no protocolo se foran 
precisos e difusión dos mesmos. 

Membro 2 Marlén Solvera López Cargo Membro (Xefa de 
Estudos De Secundaria) 

 
 
 
 
 
 
Tarefas asignadas 

---- Comunicación dende o centro 
educativo cos diferentes órganos 
da Consellería de educación, e, 
de ser o caso da Consellería de 
Sanidade ou do Sergas. 

---- Comunicación co persoal do centro e 
coas familias e alumnado de 
educación secundaria. 

---- Velar polo cumprimento das normas: 
entradas, saídas, recreos… 

---- Substituir ao coordinador ou a 
calquer outro membro do equipo 
COVID nas súas funcións se fora 
preciso. 

Membro 3 Isabel TrashorrasFerreiro Cargo Membro (Xefa de Estudos) 
 
 
 
 
Tarefas asignadas 

□ Rexistro de ausencias de persoal 
e alumnado. 

□ Comunicación dende o centro 
educativo cos diferentes órganos 
da Consellería de educación, e, 
de ser o caso da Consellería de 
Sanidade ou do Sergas. 

---- Comunicación co persoal do centro e 
coas familias e alumnado. 
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Substituto Xosé González Penela Cargo Membro (Secretario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarefas asignadas 

---- Compra, distribución e inventario 
dos distintos produtos e materiais 
de prevención. 

---- Comunicación dende o centro 
educativo cos diferentes órganos 
da Consellería de educación, e, 
de ser o caso da Consellería de 
Sanidade ou do Sergas. 

---- Comunicación co persoal do centro e 
coas familias e alumnado. 

---- Velar polo cumprimento das normas: 
entradas, saídas, recreos… 

---- Substituir ao coordinador ou a 
calquer outro membro do equipo 
COVID nas súas funcións se fora 
preciso. 

 
 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de Castroverde Teléfono 982312231 

Contacto Doctora;;;; Ana García Cedrón 
Enfermería: Víctor José Regueiro López 

 
4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 

Aula COVID: habilítanse un espazo, na planta baixa do módulo I módulo un, como espazo para o 
illamento dos posibles casos de Covid. Dito espazo atópanse na planta baixa do edificio principal e 
está debidamente sinalizado. Conta cos seguintes elementos de protección: 
----Ventilación adecuada. 
----Solucións hidroalcohólicas. 
----Papeleira de pedal. 
----Panos desbotables. 
----Máscaras cirúrxicas. 
----Termómetro. 

 
5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 

 
Etapa Curso Número de alumnos Total 
Educación Infantil 4º de Educación Infantil 8 36 

5º de Educación Infantil 15 
6º de Educación Infantil 13 

---- Velar polo cumprimento das 
normas: 
recreos… 

entradas, saídas, 

---- Substituir ao coordinador ou a 
calquer outro membro do equipo 
COVID nas súas funcións se fora 
preciso. 
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Educación Primaria 1º de Educación Primaria 11 83 
2º de Educación Primaria 10 
3º de Educación Primaria 13 
4º de Educación Primaria 18 
5º de Educación Primaria 16 
6º de Educación Primaria 15 

Educación Secundaria 1º de ESO 18 61 
2º de ESO 12 
3º de ESO 18 
4º de ESO 13 

Total: 180 
6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos) 

Persoal docente: 36 
Persoal non docente: 9 

 

 
7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

Cada curso recibe clases de forma independente. A pesar do establecemento dos grupos procurarase 
manter a distancia interpersoal de 1,5m ao haber espazo suficiente en todas as aulas. 
Etapa Educación Infantil Nivel Cuarto EI Grupo A 

Aula Tres  anos Nº de alumnado asignado 8 Nº de profesorado asignado Cinco 

 
Etapa Educación Infantil Nivel Cuarto EI Grupo A 

Aula Catro anos Nº de alumnado asignado 15 Número de profesorado 
asignado 

Cinco 

Etapa Educación Infantil Nivel Quinto EI Grupo A 

Aula Cinco 
anos 

Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado Cinco 

 
Etapa Educación Primaria Nivel 1º EP Grupo A 

Aula 1EP Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado Oito 
 

Etapa Educación Primaria Nivel 2ª EP Grupo A 

Aula 2 EP Nº de alumnado asignado 10 Nº de profesorado asignado Oito 
 

Etapa Educación Primaria Nivel 3 EP Grupo A 

Aula 3 EP Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado Oito 

Etapa Educación Primaria Nivel 3 EP Grupo A 

Aula 4 EP Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado Oito 
 

Etapa Educación Primaria Nivel 5º EP Grupo A 
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Aula 5 EP Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado Oito 

Etapa Educación Primaria Nivel 6ª EP Grupo A 

Aula 6EP Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado Oito 
 

Etapa Educación Secundaria Nivel 1º ESO Grupo A 

Aula 1 ESO Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado Nove 
 

Etapa Educación Secundaria Nivel 2º ESO Grupo A 

Aula 2 ESO Nº de alumnado asignado 11 Nº de profesorado asignado Doce 
 

Etapa Educación Secundaria Nivel 3º ESO Grupo A 

Aula 3 ESO Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado Trece 
 

Etapa Educación Secundaria Nivel 1º ESO Grupo A 

Aula 4 ESO Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado Doce 
 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo 
das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

Nas aulas cada curso estará de forma independente. Nos tempos de lecer os grupos estables de 
convivencia  son os seguintes: 
 

• Cuarto de educación infantil con 8 nenos e nenas. 
• Quinto e sexto de educación infantil con  28 nenos e nenas 
• 1º EP con 11 nenos e nenas  
• 2º EP con 10 nenos e nenas 
• 3º EP e 4º EP con 31 alumnos e alumnas 
• Grupo de 5º  e 6º de EP con 31 alumnos e alumnas 
• Grupo de 1º de ESO con 18 alumnos e alumnas 
• Grupo de 2º de ESO con 12 alumnos e alumnas 
• Grupo de 3º de ESO con 18 alumnos e alumnas 
• Grupo de 4º de ESO con13 alumnos e alumnas 

 
9. 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 incidencia e ausencias) 

A vía de comunicación do equipo Covid co persoal do centro, as familias e o alumnado será telefónica: 
982870175 ou por mensaxería instantánea (WhatsApp ou Telegram ao 669191238) (ao número do centro 
ou persoal da coordinadora covid) ou por correo electrónico: cpi.castroverde@edu.xunta.es 

 
10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

As ausencias tanto de persoal como de alumnado serán rexistradas de xeito similar aos cursos 
anteriores. Sobre o rexistro das faltas do alumnado, o profesorado levará un control exhaustivo a este 
respecto que reflictirá nos partes de aula e nos partes ou cadernos de clase. 
O rexistro de faltas do persoal docente levarase a cabo no Libro de gardas, como é habitual, e Xefatura 
de Estudos se encargará de comprobar todos os días esas ausencias. 
Respecto as ausencias do persoal non docente comunicaranse á dirección do centro, que as rexistrara 
en Xade. 
Desde titoría levarase un control das ausencias relacionadas coa COVID, informando por parte das 
titoras de forma inmediata ao equipo COVID. 
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11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas) 

Cando se detecte un posible caso COVID no centro este utilizará a canle informativa habilitada pola 
Consellería de Sanidade para dalo a coñecer á mesma. Esta canle será utilizada polo centro educativo 
para notificar os casos ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas garantías de 
protección de datos. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade 
sanitaria. 

 
Id. 

 
Medidas xerais de protección individual 

12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que sexa 
reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 

A posición de cada pupitre nas aulas estará identificado con unha pegatina circular no chan para asegurar 

o mantemento da distancia de seguridade. A distribución dos postos escolares realizouse medindo as 

distancias para asegurar que o alumnado puidese situarse mantendo a distancia de seguridade. 

Indícanse a continuación os planos de situación das mesas nas aulas. 

As ausencias por ser positivo, contacto ou estar pendente da reaización dunha proba do 
COVID teñen a consideración de faltas xustificadas. 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias 
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

O tamaño das aulas permite a colocación do alumnado á distancia requerida no protocolo da Consellería 
de Educación e de Sanidade en todas as aulas de grupo e desdobres. En informática e música 
respectanse as distancias de seguridade. 

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

(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro 
e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no 
protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020- 
2021) 

AULAS DE PT 
Como norma xeral as especialistas de PT recollerán os alumnos na súa aula e acompañaraos ata as 
aulas de PT no caso de saír da súa aula. Só se sairá da aula do grupo nos casos de grandes necesidades. 
No momento de entrar na aula debemos desinfectar as mans con xel hidroalcohólico. 
O finalizar a sesión desinfectarase os materiais comúns empregados (mesas,cadeiras, xogos...), e 
desinfectarán as mans ao saír. 
Entre sesión e sesión con diferente alumnado ventilaranse a aula 15 minutos. 
Como máximo en cada aula de PT ou AL poderá haber simultaneamente tres persoas. 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
Este espazo será empregado para o traballo persoal da xefa do departamento de orientación. As 
entrevistas con familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito presencial cando sexa 
absolutamente necesario, e sempre con cita previa. Para o traballo individual co alumnado utilizarase a 
mesa de reunións, que se limpará e desinfectará en cada uso, así como se procederá á ventilación do 
local. No Departamento de orientación poderá haber como máximo catro persoas. 

 
15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

As titorías coas familias en xeral, non serán presenciais. A información do alumnado será comunicada 
aos pais ou titores legais por teléfono, videochamada, Abalar móbil ou correo electrónico ou outras 
aplicacións como WhatsApp se hai acordo entre as familias e o profesorado para autorizar o seu uso. Se 
por calquera circunstancia a reunión tivera que ser presencial, a familia non acudirá ao centro ata a hora 
que lle sexa asignada polo titor ou titora ou polo equipo directivo para tal efecto e nela se cumprirán todas 
as medidas de prevención e hixiene. 

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

Empregaranse os medios telemáticos habituais (Abalar móbil, teléfono, correo electrónico e páxina web) 
para a comunicación entre o centro, o profesorado, as familias do alumnado e calquera outra persoa que 
teña relación co centro. Os datos que se facilitan para calquera comunicación son os seguintes: 
Correo electrónico: cpi.castroverde@edu.xunta.es 
Teléfonos: 982870175(administración) / 982870179(dirección)/ 982870181(secretario) 

 
17. Uso da máscara no centro 

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da 
distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. Será 
recomendable no nivel de educación infantil. En infantil a partir de 6 anos é obrigatoria. 
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O Plan de adaptación ao contexto Covid, que terá varias versións e adaptacións, publicarase na páxina 
web do centro para o xeral coñecemento de toda a comunidade educativa. Avisarase ás familias da súa 
publicación a través de abalar móbil. 
O alumnado recibirá información exhaustiva do Plan polo seu titor ou titora no primeiro día lectivo. Durante 
os seguintes días, na primeira sesión lectiva farase un recordatorio das cuestións de prevención máis 
relevantes ata que o alumnado teña claramente asimiladas as pautas a seguir. Unha vez superada esta 
fase, seguiranse facendo sesións informativas e de avaliación do cumprimento do Plan unha vez por 
semana nas hora de titoría en secundaria e nunha hora lectiva coas titoras en infantil e primaria. 

 
En todas as reunións dos órganos colexiados do centro levarase a cabo unha avaliación da implantación 
do Plan e poderanse propoñer medidas de axuste ou mellora que se incorporarán a dito Plan facendo del 
un documento vivo. 
Ningún traballador docente ou non docente debe acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da 
enfermidade. As medidas a tomar se presentan estes síntomas son as establecidas nos protocolos de 
educación e sanidade vixentes en cada momento. 

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de 
usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se 
cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de 
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 
enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa 
situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou 
ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da 
máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 
Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar 
entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de condutas leves 
contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da mascara nos tempos e 
lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do presente 
protocolo. Polo que se respecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa 
normativa. 
No transporte escolar todo o alumnado deberá usar máscara e empregar sempre o mesmo sitio. 



12 

 

 

 



13 

 

 

 
 

 
Id. 

 
Medidas de limpeza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

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

O persoal de limpeza do noso centro está formado por dúas limpadoras e unha limpadora máis que envía 
o Concello de Castroverde para atender as necesidades de limpeza e desinfección durante a xornada 
lectiva. 

 
Durante o horario de mañá realizaranse limpezas frecuentes das zonas de uso común e das superficies 
de traballo máis frecuentes: aseos, pomos de portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, 
parque infantil, ordenadores e outros elementos de similares características. Nos ordenadores e 
fotocopiadoras, polas súas especiais características, a limpadora 1 realizará desinfeccións dos elementos 
de contacto (teclados, ratos, superficies...). Este tipo de medidas poderanse estender a outros espazos 
do centro en función das necesidades que se vaian detectando. 

Realizarase a debida limpeza e ventilación 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. 
Durante o horario de tarde farase unha limpeza exhaustiva de todo o centro. 
Para a limpeza se utilizarán desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou 
calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e que estean autorizados 
e rexistrados polo Ministerio de Sanidade . Respectaranse as instrucións de uso das etiquetas. 
Os aseos limparanse polo menos tres veces ao día. Nos aseos existirá material de desinfección. 
As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, tales como 
áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos,sala de profesores. Na cociña se limpará todo o enxoval 
no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido estar en contacto coas mans dos 
estudantes. 
Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, 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 ou 
fotocopiadora de uso compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla cun produto 
desinfectante. 
No caso dos aseos que vai usar o alumnado que non ten autonomía intensificarase a súa limpeza. 
Na xornada lectiva realizaranse as seguintes funcións, que son orientativas podendo ser requerida para 
outras limpezas e desinfeccións como as da aula COVID sempre que sexa necesario por haber sido 
usada e precisar desinfectarse. 
Desinfección de zonas de entrada e aplicación de produtos de desinfección antes do inicio da actividade 

• Limpeza das portas do local de madrugadores e dos baños de primaria 
• Limpeza das manillas das portas de entrada ao módulo I, ao módulo II e ao módulo III 
• Limpeza dos baños exteriores 
• Limpeza dos baños de infantil 
• Limpeza dos baños e vestiraios do ximnasio 
• Limpeza dos baños do pavillón 
• Limpeza dos baños de alumnado de secundaria 
• Limpeza dos baños de profesores de secundaria 
• Limpeza dos baños de profesores de primaria 
• Limpeza das fotocopiadoras de primaria e secundaria 
• Limpeza dos despachos de dirección, secretaría, xefatura de estudos e administración. 

Desinfección e ventilación da zona de acceso do público. 
• Limpeza das manillas das portas de aulas de primaria e secundaria e pasamanos de primaria e 

secundaria 
• Reposición de xeles hidroalcohólicos, papel, desinfectantes, papel hixiénico nos baños e xabón. 

 



14 

 

 

 
20. Distribución horaria do persoal de limpeza 

O persoal de limpeza do noso centro está formado por tres limpadoras a xornada completa (dúas 
limpadoras habituais en xornada de tarde e unha limpadora nomeada neste curso específicamente para 
a limpeza e desinfección durante a xornada lectiva. 
As limpadoras da tarde realizarán as funcións habituais insistindo nas zonas de manipulación, baños e 
os novos elementos como as alfombras de desinfección. 
As tres limpadoras desenvolverán o seu traballo no seguinte horario: 
----Limpadoras 1: Durante a xornada escolar e cunha antelación de media hora á hora de chegada do 
alumnado. A distribución  horaria de tarefas é a seguinte, centrada na desinfección: 
8:30- Limpar  os baños da primeira planta do módulo I (madrugadores), os pasamanos e os lugares 
de contacto da cancela de entrada e os pasamanos das escaleiras. 
9:45- Limpar os baños do patio(1) 
10:00- Limpeza de pasamáns e manillasde portas en primaria 
10:15- Limpeza dos baños de infantil (1) 
10:30- Limpeza dos baños de secundaria (1) 
10:45- Limpeza dos baños dos profesores no módulo I(1) 
11:00- Limpeza dos baños dos profesores no módulo II(1) 
11:15- Limpeza dos baños do pavillón (1) 
11:30- Mostrador de secretaría e mamparas de protección 
11:45- Desinfectar ordenadores de profesores e fotocopiadoras 
12:00 Pasamans e manillas de primaria e ESO 
13:00- Tempo para comer 
13:30-Limpeza dos baños de infantil (2) 
14:00- Limpeza dos baños de secundaria (2) 
14:15- Limpeza dos baños dos profesores no módulo I(2) 
14:45- Limpeza dos baños dos profesores no módulo II(2) 
15:00- Limpeza dos baños do pavillón (2) 
15:15- Limpeza da zona da entrada do módulo I (dispensadores de xel, chan, portas) 
15:30- Limpeza da zona de entrada do módulo II 
16.30- Saída 
----Limpadoras 2 e 3: En horario de tarde a partir das 16:15 horas 
A limpeza da cociña e comedor realizaraa o persoal de cociña. 

 

 

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 
----Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera dos 
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade 
(Sanytol,..). No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 
----Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de 
xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado e desinfección de mans. 
----Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin 
de evitar calquera contacto accidental. 
As persoas encargadas da limpeza empregarán bata, poderán empregar guantes e máscara. Cuidarán 
moito a desinfección das mans e do calzado cando pasen dunha zona do centro á seguinte. 

 
22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo existirá un cadro de control diaria de limpeza dos aseos. Limparanse tres veces ao día, 
dúas na xornada lectiva e unha pola tarde. 

 
23. Ventilacións das aulas  

Nos meses de setembro e xuño adaptarase a xornada ao cambio de horarios, podendo comezar a limpar 
a partir das 15.00 horas as da xornada de tarde e desenvolvendo en horario ininterrumpido as súas 
funcións a limpadora que traballa durante a xornada escolar. 
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Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de 
polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada 
(mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e 
clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a duración destas. As portas 
das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas ventás abertas para favorecer a 
circulación de aire e, especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos 
corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación. 
Coas medidas de prevención de accidentes necesarias: 
Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas 
abertas o maior tempo posible. 
 
Existe o compromiso por parte de todo o persoal do centro de realizar as ventilacións 
das aulas durante toda a xornada polo que non será necesario asinar cada vez que se 
realice. 

 
24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todas as aulas e os accesos haberá alomenos unha papeleira con tapa e pedal, con bolsa. Os panos 
desbotables con secrecións respiratorias ou máscaras protectoras deberán refugarse na papeleira con 
bolsa, para o resto de elementos poderase utilizar a papeleira aberta. 
 
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 persoa que exerce a secretaría do centro, será a encargada de rexistrar e inventariar o material, 
arbitrando un mecanismo de distribución que acreditará a súa entrega e consumo para a actividade propia 
do centro. 

 
26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

O secretario do centro será a persoa encargada das compras de material protección que se precisen. 
Sempre que sexa posible solicitaranse varios orzamentos e despois do seu estudo por parte dos 
membros do equipo Covid xestionarase a compra. Os custos de adquisición deste material quedará 
individualizado na contabilidade respecto das restantes subministracións do centro. 

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

Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, suplir o 
aprovisionamento de equipos de protección que non sexan centralizados pola consellería, en especial 
xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, , 
papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección. 
Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a 
distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e 
gastos producidos. 

 
MÁSCARAS: 
Todo o persoal e alumnado do centro de levar as súas propias máscaras. Porén, o centro contará 
cunha dotación de máscaras para atender posibles incidencias como roturas, perdas, contaminacións, 
etc… 
XEL HIDROALCOHÓLICO: 
Todas as aulas e espazos comúns contarán cun bote de xel hidroalcohólico para a hixiene diaria de 
mans. 
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES e PANOS DESBOTABLES 
Todas as aulas e espazos comúns contarán cun bote de líquido desinfectante de superficies e papel para 
limpar as mans. O persoal de limpeza velará porque sempre haxa cantidade suficiente xel, desinfectante 
e panos desbotables para o uso diario. 
O profesorado velará polo uso responsable de todos os elementos de protección, tanto propio como por 
parte do alumnado. 
Tanto o alumnado como o resto dos membros da comunidade educativa, en caso de necesidade, poderán 
solicitar o material que necesiten na conserxería e dende alí se levará un rexistro desas peticións. 
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Xestión dos abrochos 

 
28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro 

ou unha remisión ao plan de continxencia) 
No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica 
entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote. 
Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
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 aos centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita 
clínica. 
 Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas 
compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levaranse a cabo por 
parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de 
Preparación y Respuesta: 
”Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións 
publicadas o día 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: 
Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que 
iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo coas pautas establecidas no 
ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e 
contactarase coa familia, no caso de afectar a 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 do 
SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 
respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo protexido por unha 
máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro 
educativo incluirá á rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte 
da Autoridade Sanitaria. 
Escenarios no suposto dos gromos 
1. 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 de conformidade co previsto na ”Guía de actuación 
ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e o “Protocolo de vixilancia e control 
epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito educativo de Galicia”, cos seguintes supostos: 
2. Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera persoa 
do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2m) do 
caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os contactos serán determinados 
pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento. 
3. 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 de Covid nun prazo non superior a 
48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por Covid-19. 
4.  A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo 
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 10 días a todas as persoas 
que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das autoridades 
sanitarias. 
5. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia ante 
peches aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de Continxencia ante peches de 
aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos 
con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, que desenvolverá as 
medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia.  
 
29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 

a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 
desempeñado e non incluír nome) 
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A persoa que realizará as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa será a persoa 
coordinadora do equipo COVID, a directora. Na súa ausencia, a comunicación realizarase polo membro 
do equipo Covid no que delegue e en caso de non poder ningunha das tres persoas, actuará como 
substituto o secretario do centro. 

 
 

 
Id. 

 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 
30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, 

de ser o caso, de persoal substituto) 
 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores 
vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada 
e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de 
Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á 
infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección 
necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 
riscos laborais fronte á exposición á COVID 

 
 
Id. 

 
Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. Regulación 
da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos 
mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer deles 
poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Os acceso e saídas do centro faranse polas distintas entradas----saídas habilitadas atendendo a etapa 
educativa. Nos corredores establécense sentidos de entrada e saída e circulación en rotonda tanto para 
entrar como para saír das aulas en primaria e secundaria.A circulación será sempre polas flechas e de 
xeito individual, respectando a distancia de seguridade de 1,5m que sinalan as propias pegatinas situadas 
no chan. 
Permitirase ao alumnado acceder ás aulas dez minutos antes da hora de inicio da actividade lectiva a 
medida da súa chegada, co fin de evitar aglomeracións e unha distribución máis axeitada dos tempos de 
entrada. O persoal dos autocares velará para que o alumnado abandone os mesmos escalonadamente 
e en orde. 
Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue nos 
mesmos, polo que se vixiarán as saídas directamente ao exterior do recinto por parte de cada docente 
ou persoal de vixilancia da última actividade que tivo lugar no centro. 
Horario de entrada ao interior do centro 
O acceso ao centro será sempre como máximo 10 minutos antes da hora de inicio das actividades 
lectivas, tanto para alumnado transportado como non transportado para o alumnado de todas as etapas 
educativas. A entrada do alumnado de educación infantil no CPI de Castroverde non pode producirse 
despois das 9. 25 (xornada única) ou 9.45 horas( xornada partida) por razóns organizativas. Como os 
familiares non deben acceder ao interior do centro e as profesoras non poden deixar sós aos seus 
alumnos en caso de producirse un retraso esperarase ao cambio de clase seguinte. 
As entradas ao centro están sinalizadas por etapas e cores: vermello para infantil, verde para primaria e 
amarelo para secundaria. 
Para evitar retrasos e inda que hai xel hidroalcohólico en todas as entradas para usar ao entrar o 
alumnado de infantil e primaria realizará a desinfección de mans ao chegar a aula e baixo a supervisión 
do docente que vai impartir clase na primeira sesión. 
O alumnado de secundaria poderá facelo directamente nos dispensadores de pedal colocados na entrada 
ou nos da súa propia aula. 
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Saídas do centro do alumnado desde o comedor 
No caso de que a asistencia ao comedor escolar sexa a última actividade que os alumnos desenvolven 

no centro, a saída realizarase segundo indiquen as responsables do comedor escolar. Os itinerarios de 

saída do comedor están diferenciados segundo as etapas. Os alumnos de infantil, primaria ou secundaria 

deberán seguir o recorrido sinalizado (o mesmo que se realizou nas entradas) mantendo a distancia de 

seguridade. A única excepción son os alumnos e alumnas con irmáns en infantil que poderán acceder a 

zona de recollida de infantil para abandonar o centro en compañía dos seus pais e dos seus irmáns. 
 
Saídas do alumnado transportado desde a aula (para o recreo, para o comedor ou ao final da 
xornada na xornada partida) 
As saídas serán progresivas “escalonadas”: Seguirán os recorridos sinalizados no chan 

correspondentes a cada etapa educativa que son os mesmos     que realizaron para entrar ao centro. 

Horario das saídas do alumnado de educación Infantil e Primaria 
Tanto para asistir ao comedor como no remate da xornada,comezará o alumnado de 4º de 
educación infantil , 8 minutos antes da hora de saída, despois os alumnos de 5º de educación 

infantil, 7 minutos antes da hora de saída, despois os de 6º de educación infantil, 6 minutos antes da 

hora de saída, despois os de 1º de primaria, 5 minutos antes da hora de saída, despois os de 2º de 

primaria, 4 minutos antes da hora de saída, os de 3º de primaria, 3 minutos antes, os de 4º de 

primaria, 2 minutos antes, os de 5º, 1 minuto antes e os de 6º que sairán xusto na hora de saída. O 

alumnado sairá en fila a 1,5 m seguindo os 

recorridos sinalizados no interior do edifcio esperando se é necesario para manter a distancia de 

seguridade. 

Entrada ao edifico despois do tempo de lecer de depois do comedor. Os profesores de cada 
grupo estáran nas entradas do módulo I recollendo por orde ao seu alumnado. As coidadoras 

acompañarán ao alumnado de educación infantil ata a aula. 

 

Saídas do alumnado de secundaria 
Os e as estudantes de ESO sairán de xeito escalonado por. Ao finalizar a xornada escolar, os 
alumnos nunca permanecerán no recreo, irán directamente ao transporte escolar ou á saída. En 

caso de non empregar transporte escolar, as súas familias esperarán nelas nas zonas límite de 

acceso familiar que están sinalizadas no plano cunha liña vermella. 

 

Horarios de entradas desde os recreos 
   O alumnado entrará de forma escalonada respectando a distancia de seguridade de 1,5 m 
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32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as 

circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Inclúense os planos do centro onde se reflicten os sentidos de circulación. 

Habilítanse distintas entradas e saídas para os distintos niveis educativos. As entradas e os corredores 
sinalízanse con flechas de cor azul indicando o sentido de entrada, e de cor laranxa indicando o sentido 

de saída. Sempre se circula seguindo as flechas e de non ser posible pola dereita. 

Habilítase cartelería nos paramentos lembrando o deber de gardar as distancias de seguridade na 

circulación polo centro. 

O uso dos elevadores estará restrinxido aos usuarios que o precisen por motivos de mobilidade e será 

de uso individual agás que o usuario precise axuda para o seu uso. 

• Infantil utilizará a porta do acceso ao arereiro. 

•  Primaria utilizarán a entrada desde o patio do 
módulo I 

• Secundaria utilizará a entrada principal do 
módulo II. 
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Entrada ao interior do edificio do alumnado de secundaria 
Os alumnos irán ás portas de entrada diferenciadas por etapas educativas directamente, sen demora, 
sen facer cola, desinfectarán as mans co xel hidroalcohólico dispoñible nas entradas no caso do 
alumnado de secundaria ou co que está nas aulas e tamén o calzado pisando nas esponxas de 
desinfección. Continuarán ata a súa aula ocupando a seu posto escolar, deixando os seus efectos 
persoais na súa cadeira e no seu escritorio. 
Todas as persoas aplicarán nas súas mans o xel hidroalcohólico segundo as recomendacións sanitarias 
e desinfectarán o calzado nas alfombras correspondentes. 
No caso do alumnado de educación infantil e primaria a desinfección de mans será realizada baixo a 
supervisión da profesora correspondente, sendo a primeira actividade a realizar na aula de cada grupo. 
 
 
33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 

prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

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

 

  

 
34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 



23 

 

 

 
 

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos) 

 

Á entrada, o alumnado transportado dirixirase a súa aula ocupando o seu posto segundo se vaia 
producindo a chegada ao centro. Nese momento, os profesores de garda de transporte velarán para que 
a entrada ao interior do centro sexa o máis ordenada posible, sempre respectando as distancias de 
seguridade e os protocolos establecidos. 
Á saída, este mesmo alumnado sairá directamente cara ao seu bus sen parar no recinto educativo 
seguindo o recorrido establecido para cada etapa: 

• Vermello infantil 
• Verde primaria 
• Amarelo secundaria 

Todo o profesorado do centro, no seu marco horario, terá como función prioritaria a vixilancia e 
cumprimento do protocolo sanitario establecido, debendo colaborar nos seus desprazamentos polo 
centro na vixilancia e cumprimento deste plan. 
Garda de transporte: na chegada o profesorado vixiará que o alumnado acceda/saia do recinto de xeito 
ordenado. 
Gardas en horas lectivas: Manterase en todo momento os grupos estables de convivencia polo que pode 
ser preciso recorrer a profesorado con horas libres ou docentes que están a realizar outras función e caso 
de ausencias de docentes. O profesorado de garda de cada sesión prestará especial atención aos 
desprazamentos que se deban producir entre clase e clase. O alumnado non debe saír da súa aula sen 
causa xustificada. 
 
Vixilancia do alumnado na saída despois da última hora lectiva: non se establecen gardas independentes 
na última hora lectiva. Estas funcións son realizadas polo profesorado que tivo clase na última sesión que 
prolongará a súa xornada laboral polo tempo imprescindible para acompañar ao alumnado ao transporte 
ou entregárllelo ás familias. Cando se produza un retraso superior a 10 minutos ou calquera incidencia 
relevante avisará a un membro do equipo directivo. 
Gardas de lecer: haberá 7 profesores de garda asignados ás diferentes zonas de recreo en educación 
infantil e primaria e 4 en secundaria. As zonas de recreo para cada grupo de convivencia estable e para 
cada docente son as seguintes: 
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Medidas en relación coas familias e ANPA 

 
36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de 

madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán 
ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

O programa de madrugadores desenvolverase nunha metade do salón de actos. Para acceder e 
posibilitar que as familias non entren ao interior do recinto empregaranse unas escaleiras situadas xunto 
á cancela. 

O programa de Madrugadores está organizado polo Concello de Castroverde . Nos programas de 
madrugadores seguirase o protocolo ordinario co engadido das prevencións en materia de consumo de 
alimentos e no caso dos momentos de descanso deitados coa separación, con carácter xeral, de polo 
menos 1,5 metros entre colchóns ou colchonetas, no caso de alumnado de educación primaria será 
obrigatorio o uso de mascara, e recoméndase o seu uso para o alumnado de educación infantil, sempre 
que exista boa tolerancia. 
Ao finalizar madrugadores o alumnado de primaria diríxese á sua aula que queda ao ao lado e o 
alumnado de infantil é acompañado pola súa monitora a cada unha da súas aulas. 
Evitarase na medida do posible a circulación de familiares polo  interio  do centro educativo polo 
que se empregarán para a chegada as escañeiras de emerxencia do módulo I. 

 
37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para 

a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 
coordinadas co organizador do servizo) 

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardaranse as distancias de 
seguridade previstas nos protocolos con carácter xeral. 
2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións. 
3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que 
ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a 
localización de posibles contactos estreitos. 
4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da 
actividade. 
5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con 
antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado 
de acordo á súa idade. 
6. O número de profesorado acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de 
seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo. Pódese tomar como referencia 
o establecido no ROC e axustalo á situación da actividade para garantir a seguridade 
sanitaria: os alumnos serán acompañados polo profesorado correspondente na proporción 
como mínimo dun profesor por cada unidade. Poderá un profeso acompañar máis dunha 
unidade sempre e cando o total de alumnos non pase os 25 ou 30, segundo sexan de 
educación infantil ou primaria, ou secundaria, 
respectivamente. 
7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, 
por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que 
será fixo nos dos sentidos do traxecto. 
8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá coñecer 
previamente e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e 
asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación. 
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38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

 
As reunións dos Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito 

telemático. As reunións que non poidan ser telemáticas procurarase que sexan ó 

aire libre. 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 

Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, 

convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás 

nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e 

excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar 

as modificacións e adaptacións oportunas. 

Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos 

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

A estes efectos considérase validamente emitido o voto formalizado na propia 

sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 

perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a 

través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a 

documentación da mesma e un documento no que se poida formalizar para cada un 

dos puntos por separado o senso das votacións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 
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40. Normas para a realización de eventos 

 
 

 
Id. 

 
Medidas para o alumnado transportado 

 
41. Medidas para alumnado transportado (inclúese  como exemplo setembro 2021) 

Co fin de evitar aglomeracións, as familias só poderán entrar ao centro en caso de necesidade ou por 
indicación do profesorado ou do equipo directivo, nas horas que lle sexan asignadas e cumprindo sempre 

as medidas de prevención e hixiene. Por ese motivo: 

 

-Limitarase ao máximo posible o emprego de documentos en papel e a súa circulación. Empregaranse os 

medios telemáticos habituais (Abalar, WhatsApp, teléfono, correo electrónico e páxina web) para a 

comunicación entre o centro, o profesorado e as familias do alumnado. 

suficiente a comunicación ao centro por parte dos representantes legais do alumnado. 

-Os pais ou titores legais deberán comunicar a coordinadora COVID do centro directamente ou a través das 

titoras dos seus fillos todas as incidencias relacionadas coa enfermidade por COVID----19: persoas 

infectadas ou sospeitosas de estalo, probas realizadas, resultados das probas, etc. 

En xeral non se realizarán eventos con asistencia de público. Serán ao aire libre os eventos deportivos. 
Respectaranse estritamente todas as medidas de prevención, distanciamento e aforos vixentes no 
momento da súa celebración. Non intervirán grupos, preferirase persoas formadoras, escritoras  ou 
artistas que interveñan de forma individual. As conferencias, formacións e conmemoracións non asistirá 
público de forma presencial. 
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En relación co transporte escolar, establécense as seguintes medidas: 
----Os buses non chegarán ao centro ata 10 minutos antes do inicio das clases. Se chegaran antes, os 
alumnos permanecerán neles ata esa hora. 
----Os alumnos descenderán dos buses de xeito ordeado seguindo os camiños indicados para cada etapa 
educativa e acudirán inmediatamenta á súa aula, respectando sempre a distancia de seguridade de 1.5 
metros. Esperarán dentro da aula o inicio da sesión lectiva. 
O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano autonómico 
ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de 
máscara. Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do 
alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a 
máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 
A chegada do alumnado transportado estará vixiada polo profesorado de garda de transporte que se 

organizará en quendas. Vixiarán catro profesoras en secundaria e sete mestras en infantil e primaria O 
seguinte calendario é un exemplo para o caso de infantil e primaria 
 
Id. 

 
Medidas de uso do comedor 

 
 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o 
uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal 
do centro) 

 
 

O alumnado que acuda ao comedor escolar estará sentado cos seus compañeiros/as de aula 
respectando unha de seguridade de 1.5 metros 
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O alumando sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a continuidade do grupo 
de pertenza. 
O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e 
utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 
Debido a necesidade de establecer unha quenda a maiores no horario de setembro e xuño, o horario 

establecido para estes meses para educación secundaria modifícase pasando a adiantar o comedor 

escolar para que non coincida o alumnado de infantil e primaria co de secundaria, quedando do 

seguinte xeito: 
9:25 a 10:10- - - -  1ª clase  

10:10 a 10:55-- - -  2ª clase 

10:55 a 11:35-- - -  3ª clase 

11:35 a 12:15-- - -  4ª clase 
12:15 a 12:30-- - -  Recreo  

12:30 a 13:10-- -- 5ª clase 

13:10 a13:45-- -- Comida 

13:45 a 14:45-- -- 6ª clase 

Os horarios de xornada partida non precisan quendas por haber xa dous horarios diferenciados para o 

comedor escolar. 

Indícase a continuación o plano do comedor: 
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43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as 

diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

Son 11 persoas que colaboran. Son nais de alumnos. 
• 8 na quenda de infantil e primaria 
• 3 en secundaria 

 
44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal) 

O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e 
utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 
45.Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro 
tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera 
outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

O inicio da actividade lectiva o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións 
a seguir, implicándoo na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns. Nestes 
espazos haberá carteis informativos. 
Haberá solución hidroalcohólica, desinfectante de superficies e papel desbotable a disposición do 
alumnado e o profesorado en todos os espazos específicos. 
En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula propiciando o traballo individual e 
minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a 
unha distancia inferior a 1’5 metros. 
En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula propiciando o traballo individual e 
minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a 
unha distancia inferior a 1’5 metros. 
O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica 
supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados antes e despois de cada 
actividade para o seu seguinte uso. 
Estes espazos deberán ser ventilados como mínimo durante 15 minutos nos cambios de 
alumnado. Sen prexuízo da aplicación das normas dos puntos anteriores no caso de aulas de 
desdobre, talleres, laboratorios, aulas de musica, debuxo ou informática extremáranse os 
protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido xa que nelas cada alumno ou 
alumna desinfectará ao chegar o seu posto escola con papel e limpador desinfectante como 
Sanytol. 
Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. O material 
que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser desinfectado 
ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicárase ao alumnado na concienciación 
social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. Onde a materia o permita 
substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios informáticos co fin de 
diminuír os contactos co material. 
Aula ordinaria. O seu uso. 
Cada alumno ou alumna terá asignado o seu pupitre e cadeira polo que dito elemento, con carácter 
xeral, non poderá ser usado por outros usuarios. O primeiro día de clase poderá identificarse o 
pupitre. A situación da cadeira de cada pupitre estará sinalizada cun punto verde no chan para 
asegurar o mantemento das distancias interpersoais. 
O material do alumnado, estoxo, libros, etc., de uso estritamente individual, será colocado na 
bandexa do pupitre, ou na mochila que permanecerá colgada do mesmo. As chaquetas deberanse 
colgar da cadeira. 
A mesa do profesorado, ordenador, rato, mando do canón, e outros elementos de uso común 
deberán ser desinfectados por cada usuario para o seu uso. Na aula haberá produto desinfectante 
e panos desbotables. 
Aula de música ---- plástica ---- tecnoloxía ---- laboratorios. O seu uso. 
Neste curso académico 2021/22  evitarase na medida do posible desprazamentos dos grupos polos 
corredores e o uso de elementos compartido. 
Estarán dotadas como tódalas demais aulas de: xel hidroalcohólico, produto desinfectante, panos 
desbotables e papeleira de pedal. 
Para a súa utilización seguirase o seguinte protocolo: 
O alumnado dirixirase en ringleira ata a nova aula. Desinfectará as súas mans a entrada e saída da 
aula. 
Ao iniciar e ao finalizar a clase cada neno e nena desinfectará a súa cadeira, mesa, e element 
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comúns utilizados con panos desbotables e produto desinfectante. 
• Á saída, igual que na entrada, despois de realizar a desinfección dos elementos empregados, 
todo o alumnado desinfectará as súas mans con xel hidroalcohólico e dirixirase novamente en 
ringleira ata a súa aula. 

• Cando remate a sesión, o profesor/a desinfectará tódolos elementos de uso común que puidera ter 
empregado, mesa, cadeira, teclado, rato e mando de canón. Ventilará a aula e deixará abertas as 
xanelas. 

• Aulas de desdobres. O seu uso. 
• Aplícaselles o mesmo procedemento que nas anteriores. 
• Aulas de informática. O seu uso. 
• Con carácter xeral, usaranse só en Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 
• Tamén presentan especiais dificultades para a desinfección dos elementos de uso común polo que, a 

maiores das medidas descritas anteriormente, o servizo de limpeza do centro procederá á súa 
desinfección frecuent. Isto pode ocasionar tempos de espera para acceder á aula polo que o 
profesorado responsable da mesma deberá velar por que o alumnado agarde en ringleira e co debido 
distanciamento antes de poder acceder á aula. 

 
 

 
47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 

A primeira hora da mañá, o alumnado acudirá directamente a súa aula de grupo, ou aula específica de 
ser o caso, utilizando a porta de acceso que lle corresponda. 
Se ao rematar unha clase, o alumnado tivese que acudir a outra aula, avisará ao profesor/a . O alumnado 
levará consigo unicamente o material necesario (salvo que sexa a última sesión). No caso de que o seu 
posto vaia a ser usado por alumnado doutro grupo desinfectarao antes de marchar. O profesor organizará 
a saída ordenada e paulatina do alumnado, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán 
polo profesor da seguinte sesión á entrada da nova aula en ringleira de un gardando a distancia de 
seguridade, evitándose a formación aglomeracións de alumnado. 
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, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. Cinco minutos 
antes do remate da sesión, o alumnado desinfectará os postos utilizados antes de abandonar a aula. 
As aulas deberán ser ventiladas 15 minutos ao remate de cada sesión. As ventás deberán estar abertas 
un mínimo de 15 minutos.  

 
48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no 

protocolo) 
A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as bibliotecas públicas. 
A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á biblioteca, 
se fose posible mediante petición previa. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da 
estancia na sala. 
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. 
Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. 
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas. 

 
49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á realidade 

do centro) 

Os aseos non poderán ser usados por riba da metade do seu aforo. Despois de usalo, o alumnado deberá 
hixienizar as mans. 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

Na materia de Educación Física procurarase, na medida do posible, que os exercicios sexan individuais. Se 
a tarefa esixe a utilización de materiais compartidos, estes deberán ser limpados e hixienizados.En calquera 
caso realizarase a desinfección de mans e  uso da máscara así como as distancias de seguridade. 
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Nas entradas e saídas do centro e durante os períodos de lecer o profesorado de garda estará pendente 
de que os aseos se utilicen de maneira axeitada, controlando que non se supere a metade do seu aforo 
e que se fagan ringleiras de espera que respecten a distancia de seguridade. 
O alumnado de infantil terá un aseo específico para cada clase. 
 

 
Id. 

 
Medidas especiais para os recreos 

 
50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións 

dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou 
niveis coas previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

Nos espazos de lecer o uso da máscara é obrigatorio. 
Estableceranse quendas rotatorias de uso das zonas de recreo que serán as mesmas para o 
recreo da mañá e para o tempo de lecer despois do comedor escolar. 
Un exemplo das quendas é o seguinte calendario do mes de setembro: 
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51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia, 

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

Todo o espazo de lecer estará cuberto polo profesorado de garda quen se encargará de velar porque 
se respecten ás medidas de seguridade e distancia social. O alumnado usará o material de uso común 
desinfectando as mans antes e despois da actividade e seguindo as indicacións do profesorado. 

 
 

52. Metodoloxía e uso de baños  
 
 
O aforo é do 50 % da súa capacidade. 
Lavaranse as mans sempre antes de sair. 
 

 

54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e 
ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

O profesorado procurará dar sempre as clases nas aulas de referencia para evitar o discorrer do 
alumnado por corredores e distintos espazos e evitar na medida do posible situacións de risco. Sen 

embargo, se fora preciso utilizalas, se fará sempre seguindo as medidas de protección e hixiene. 

As clases se prepararán de tal xeito que o uso de ferramentas e outros equipos de traballo de uso común 

requiran dunha mínima manipulación. Deberá terse en conta que se é preciso utilizalos, ao final da 

actividade, haberá que hixienizalos para o seu uso posterior por outro grupo. 

Nestes espazos os docentes insistirán na necesidade de hixienizar todo o material que non sexa de uso 

exclusivo de cada un. 

 
Id. 

 
Medidas especificas para uso baños, de laboratorios e talleres 
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Id. 

 
Medidas especificas para alumnado de NEE 

 
55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas 

concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

Darase prioridade ao alumnado sobre o profesorado ou especiidades a hora de asignar unha aula para 
que os desprazamentos e cambios de espazo sexan os mínimos porsibles para o aumnado con 
necesidades educativas especiais. 
Seguirase a normativa xeral: 
24.1. Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras 
dentro e fora 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. 
24.2. O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso 
de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia 
de seguridade. 
24.3. 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. 
24.4. Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de 
prevención de risco. 
24.5. O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

 
56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 

extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 
circunstancia) 

Todo o persoal do centro poderá ter á súa disposición unha pantalla protectora facial e unha 
mampara na aula en que o precise. 
A coidadora materá unha distancia interpersoal de1,5 m entre o alumnado que atende nos tempos 
de lecer ou no comedor escolar. 

 

24.7. 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. 
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Id. 

 
Previsións específicas para o profesorado 

 
57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que 

sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 
vending ou cafeteiras) 

Utilizaranse medios telemáticos para as reunións do profesorado de todo tipo. Darase a posibilidade de 
asistir presencialmente en caso de dificultades técnicas. 
Na sala de profesores marcaranse os espazos susceptibles de utilización para non superar o aforo 
correspondente. Cada docente hixienizará o posto no que estivo sentado despois de abandonalo, así 
como teclados, pantallas e outros elementos de uso común. 
Sala de profesores: 
Manter as ventás abertas todo o tempo que sexa posible. 
Non se poderá deixar ningún obxecto sobre a mesa unha vez abandonado o posto. 
A superficie de traballo deberá ser hixienizada antes e despois do seu uso. Procederase do mesmo xeito 
cos ordenadores, impresora, teléfono, ou outros elementos comúns. 
Na sala poderá estar á vez, un máximo de 18 persoas. Poderán usarse as cadeiras que estean 
permitidas, sen movelas dese lugar. Están sinalizadas cun punto verde no chan. Deberá limparse o 
espazo da mesa utilizado e a parte das cadeiras onde se apoian os brazos, se é o caso. 
Haberá unha papeleira de pedal que deberá ser usada para os refugallos respiratorios, máscaras, etc. 
debendo quedar ben cerrada despois do uso. 
Departamentos: 
Observaranse as mesmas medidas que noutras dependencias de uso común. O seu aforo máximo será 
de 2 persoas. 
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58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

Todas as reunións do centro celebraranse preferentemente por medios telemáticos. 
Todas as reunións que se celebren a distancia deberán garantir a identidade dos membros que participen, 
o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto, por tal motivo considérase válido o voto 
emitido na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

 
 
Id. 

 
Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 
59. 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, particularmente na prevención fronte a 
 

 
 

60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de 
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así 
mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención 
e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 

O equipo directivo encargarase de difundir todas as medidas de prevención e protección que se deben 
seguir a todo o persoal docente, seguindo as directrices da Consellería de Sanidade e o SERGAS. 
Informará ao profesorado sobre a oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 
2021/2022 no relativo a curso impartidos por profesionais sanitarios. 

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

en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a 
comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 
compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—) 

Isabel Pérez García e Cándido Díaz Muela serán os encargados de coordinar  as aulas virtuais, a 
comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal , Ana Medina… e coa UAC contactará Xosé 
González Penela, responsable do mantemento informático. 

 
 

62. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 
disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa, 
será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

O Plan de adaptación á situación COVID----19 estará colgado na páxina web do centro onde poderá ser 
consultado por familias, alumnado, profesorado ou calquera persoa que o precise. 

 

  
As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter prioritario durante todo o 

curso. Correspóndelle ao equipo COVID asistir á formación inicial, facer a proposta destas actividades 
así como a súa organización.. 


