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ANEXO V: 
 

MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á 
SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021” 

 
 
 
 
 
 

1. Datos do centro 

 
 

Código Denominación 

15008039 CPI PLURILINGÜE CERNADAS DE CASTRO 

 
 

Enderezo C.P. 

A SILVA, 12-14 15200 

Localidade Concello Provincia 

LOUSAME LOUSAME A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881866801 cpi.cernadas.castro@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicernadascastro/ 
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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) 

881866801 

 

Membro 1 Pilar Cobas Cajuso Cargo Directora 

Suplente: Begoña González Nieves Secretaria 

 

 
Tarefas 

asignadas 

• Nomear os membros e suplentes no equipo COVID_19. 
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 
• Coordinación do equipo COVID_19. 
• Elaboración do Plan de Acollida, de Adaptación e de Continxencia da COVID_ 19 para o 

presente curso. 
• Difusión da información a toda a comunidade educativa. 
• Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do centro (propostas de 

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

• Xestión de abrochos entre o persoal docente e non docente do centro. 
• Comunicación de casos. 

Membro 2 Germán Delfín Pérez Vidal Cargo Xefe de estudos de ESO 

Suplente: Francisco Ramón del Río Rodríguez Profesor de ESO 

 

Tarefas 
asignadas 

• Elevar as propostas do profesorado de ESO. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de ESO. 
• Difundir a información ao profesorado de ESO e ás familias. 
• Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de actuación, 

valoración e propostas de mellora): comedor, entradas, saídas, patios, espazos... 
• Xestión de abrochos entre o alumnado de ESO. 

Membro 3 Ana Seoane Salgado Cargo  Xefa de estudos de Infantil e Primaria 

Suplente: Susana Blanco Barreiro  Orientadora 

 

Tarefas 
asignadas 

• Elevar as propostas do profesorado de Infantil e Primaria. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de Infantil e Primaria. 
• Difundir a información ao profesorado de Ed. Infantil e Primaria e ás familias. 
• Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de actuación, 

valoración e propostas de mellora): comedor, entradas, saídas, patios, espazos... 
• Xestión de abrochos entre o alumnado de Ed. Infantil e Primaria. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE LOUSAME Teléfono 981822508 

 

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

- Antiga conserxería (situada no corredor principal, de fácil acceso e preto da porta principal do centro) 

-Estará dotado de material de protección individual, como luvas e máscaras cirúrxicas, panos desbotables, 
dispensador de xel hidro alcohílico, limpiador desinfectante e papeleira de pedal. 
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Indicacións para o illamento: 

- Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun alumno/a, durante a 

estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que 

deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co 

seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou 

facultativo non tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do test 

diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña 

asignado o centro educativo. No caso dunha persoa adulta traballadora do centro contactarase co centro 

de saúde de referencia asignado pola Consellería. 

 

- 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. 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. 

 

Mentres, un profesor de garda  acompaña á persoa sintomática, un membro do equipo covid chamará a 

familia e ao centro sanitario correspondente e empregará as canles habilitadas pola Consellería de 

Educación para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de información. A 

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. Devanditos aspectos recóllense nos documentos 

“Declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública e aprobadas polo Consejo 

interterritorial do sistema nacional de salud pública (DOG nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización 

das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto 

da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-21”. Versión do 16 de 

setembro de 2020. 
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5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 

Educación Infantil (4º – grupo A) 13 

Educación Infantil (5º – grupo A) 20 

Educación Infantil (6º – grupo A) 13 

Educación Infantil (6º – grupo B) 12 

Educación Primaria (1º – grupo A) 22 

Educación Primaria (2º – grupo A) 20 

Educación Primaria (3º – grupo A) 21 

Educación Primaria (4º – grupo A) 20 

Educación Primaria (5º – grupo A) 13 

Educación Primaria (5º – grupo B) 14 

Educación Primaria (6º – grupo A) 17 

Educación Primaria (6º – grupo B) 17 

Educación Secundaria (1º – grupo A) 13 

Educación Secundaria (1º – grupo B) 14 

Educación Secundaria (2º – grupo A) 13 

Educación Secundaria (2º – grupo B) 16 

Educación Secundaria (3º – grupo A) 13 

Educación Secundaria (3º – grupo B) 16 

Educación Secundaria (4º – grupo A) 12 

 

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

Educación infantil 5 

Educación primaria 8 

Mestres/as especialistas Infantil e Primaria 5 

Educación Secundaria 16 

Orientación 5 

Conserxes 2 

Auxiliares coidadoras 2 

Persoal de limpeza 2 

Persoal de cociña 5 

Total 50 

 

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

 

Etapa INFANTIL Nivel 4 Grupo A 

Aula 4º Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 8 
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Etapa INFANTIL Nivel 5 Grupo A 

Aula 5º Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7 

Etapa INFANTIL Nivel 6 Grupo A 

Aula 6º A Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6 Grupo B 

Aula 6º B Nº de alumnado asignado  12 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1 Grupo A 

Aula  1ºA Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2 Grupo A 

Aula  2ºA Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3 Grupo A 

Aula 3ºA Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4 Grupo A 

Aula 4ºA Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5 Grupo A 

Aula 5ºA Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5 Grupo B 

Aula 5ºB Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6 Grupo A 

Aula 6ºA Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6 Grupo B 

Aula 6ºB Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa ESO Nivel 1 Grupo A 

Aula 1ºA Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 1 Grupo B 

Aula  1ºB Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 2 Grupo A 

Aula  2ºA Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 12 

 
 

Etapa ESO Nivel 2 Grupo B 

Aula  2ºB Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 12 
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Etapa ESO Nivel 3 Grupo A 

Aula  3ºA Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 15 

 

Etapa ESO Nivel 3 Grupo B 

Aula  3ºB Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 16 

 

Etapa ESO Nivel 4 Grupo A 

Aula  4ºA Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 14 

 

 

 

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) 

 
Todos os grupos do centro son grupos estables de convivencia, dende 4º de Ed. Infantil ata 4º de ESO. 
En total,19 grupos. 

 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 
 

- O profesorado utilizará continuamente a máscara. O uso da viseira protectora, a maiores, é opcional. 
 
- O alumnado, a partir de 6 anos, utilizará continuamente a máscara, incluído o tempo que estea na 
aula. 

 
- O alumnado fará unha limpeza de mans nada máis chegar á aula colocando a prenda de abrigo no  
respaldo da cadeira, agás o alumnado de Ed. Infantil que o fará nos percheiros fóra da aula,  e 
organizando o seu material na súa mesa. 

 

- O alumnado de Ed. Infantil terá un estoxo específico  con nome para gardar a máscara cando non 
sexa necesario o seu emprego, ao igual que o resto do alumnado do centro que tan só a poderá sacar 
no momento de inxerir a comida. 

 
- Todo o alumnado deberá traer unha máscar de reposto e , tantas como sexan necesarias, atendendo 
ao número de horas de  duración das mesmas e das horas que compoñen a xornada lectiva. 

 

- Cada alumno terá a súa cadeira e o seu pupitre gardando en todo momento a distancia de 
seguridade cos restantes alumnos do grupo. Non é posible cambiar de pupitre nin mover o mobiliario 
de sitio. 

 

- Nos momentos nos que todo o grupo vaia estar xunto, cambios de aula, recreos,..o alumnado 
deberá portar máscara. 

 

- Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego 
máis común).Non estará permitido compartir material entre o alumnado. 

 

- En caso de que se opte por empregar material común (no caso do alumnado de menor idade), 
distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez 
finalizado o seu emprego. 

 
- O alumnado non poderá facer recados polo centro (ir facer fotocopias, levar documentos á 
Administración, buscar material á conserxería,…) 

 

- Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, música, taller de Teconoloxía, laboratorio 
ou saír ao patio, deberán respectar o percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde de 
entrada/saída asignada. 
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- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula. 
 

- Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu propio material, usando 
preferentemente a rejilla baixo o seu pupitre. 

 
- Tan só se terá en aula o material imprescindible para o desenvolvemento do trimestre en cuestión, 
non o material de todo o curso.  

 
- A bolsa de aseo individual de cada alumno, necesaria para a realización da clase de Ed. Física, non 
poderá quedar na aula tras o remate da xornada lectiva. Deberase  levar ese mesmo día á casa para 
proceder á súa limpeza.  

 

- Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa do portaxiz ou 
rotulador  que empregue. 
 
- Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta 
desinfección de mans e de todo aquel material que utilice. 

 
- Manteranse as xanelas abertas sempre que as condicións climatolóxicas o permitan. 

 
 
 

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) 

PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE: 
- Vía telefónica chamando ao centro (881866801) 
- Móbil persoal do coordinador do equipo COVID_19 
- Correo electrónico: cpi.cernadas.castro@edu.xunta.gal 

 

Alumnado: 
- Vía telefónica chamando ao centro (881866801) 
- Correo electrónico: cpi.cernadas.castro@edu.xunta.gal 

 

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

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

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro de Xade), engadiremos un 
específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa COVID-19. 

 

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar 
no específico por COVID-19 quedará  eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de 
absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de 
confirmación do caso. 
 
As familias deberán usar o modelo oficial do centro para a comunicación das faltas de ausencia dos 
seus fillos/as acompañándoos do correspondente xustificante. No caso de faltas derivadas de 
sintomatoloxía COVID non é preciso a xustificación e comunicaranse por tal circunstancia. 

 

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible coa COVID do alumnado de Ed. 
Infantil e Primaria  serán entregadas cada fin de mes á persoa que exerza a Xefatura de Estudos pero 
o/a titor/a comunicará, á maior brevidade posible, as devanditas ausencias ao coordinador do equipo 
COVID-19.No caso do alumnado de ESO este rexistro levarase en Administración, poñendo ao 
corrente, á maior brevidade posible, tanto ao titor/a do grupo como á persoa que exerza a Xefatura de 
Estudos.  

 

Ver anexo Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible. 

 

 

mailto:cpi.cernadas.castro@edu.xunta.gal
mailto:cpi.cernadas.castro@edu.xunta.gal
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11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas) 

- Aviso ao coordinador COVID-19. 
- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador COVID-19 coas autoridades 
sanitarias e a familia do afectado: 

 

• Chamada telefónica á familia do afectado/a. 
• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 
• Subida de datos á aplicación. 
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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) 

En función do número de alumnos/as, mostramos diferentes opcións de colocación dos pupitres nas 
diversas aulas, poden verse nos distintos planos que figuran nos anexos. 

 

Ver anexos planos de aulas 

 

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) 

 

- No que respecta á materia de Relixión ou Atención educativa/Valores sociais e cívicos, permanecerá 
na aula de referencia o grupo de Atención educativa/Valores sociais e cívicos co seu titor/a. O grupo de 
Relixión utilizará a aula número 15 situada no corredor principal do centro na planta baixa.  
- A aula de desdobres/apoio de Ed. Primaria será a número 16 situada a carón da aula de Relixión. 
- En ESO, no que respecta ás optativas de Francés e Cultura clásica, a primeira impartirase na aula 
de usos múltiples dado que é o grupo máis numeroso e a outra na aula de 3º ESO A. 
- En ESO, no que respecta ás materias de Relixión e Valores éticos, a primeira impartirase nas aulas 
correspondentes do grupo A e Valores éticos na aula de usos múltiples. 
 

 

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) 

- - O departamento de orientación conta un espazo específico de traballo no que cumpre coa distancia 
mínima de seguridade para a atención presencial individual dos membros da comunidade educativa 
(alumnado ou profesorado).Cando sexa preciso atender a máis dunha persoa simultaneamente 
empregarase a aula de usos múltiples. 

- - Para as coordinacións coas familias e axentes externos ao centro implicados na atención do 
alumnado priorizarase a atención telefónica ou telemática. Poderán solicitar cita contactando a través 
do telefóno ou do correo do centro. Cando se concrete a cita, acordarase tamén a modalidade na que 
se levará a cabo tendo en conta o tema a tratar e a dispoñibilidade e medios (telefónica, telemática ou 
presencial). No caso de que a orientadora decidira que estas foran presenciais, debido á especificidade 
ou complexidade das temáticas, levaranse a cabo na aula de usos múltiples por tratarse  dun espazo 
físico suficiente para manter a distancia recomendada polas autoridades sanitarias. En ningún caso, e 
tal e como recolle o protocolo publicado pola Consellería, será posible a atención presencial coincidindo 
cos horarios de entrada/saída nin con recreos. 

- - Ademais existe unha aula virtual de Orientación onde poderán atopar diversas informacións 
relacionadas coa mesma. 

- - O espazo do departamento manterase ventilado durante o maior tempo posible, sempre que as 
condicións climatolóxicas o permitan. Realizarase sempre antes e despois de recibir individualmente a 
algún membro da comunidade educativa, tendo en conta esta medida nos horarios asignados para as 
reunións. En todo caso, o departamento, así como as aulas de PT/AL ventilaranse o maior tempo 
posible no intercambio de cada sesión, cando menos tres veces na xornada lectiva.  

- - No departamento de orientación, o teléfono, desinfectarase despois de cada uso. 
- -Como norma xeral a mestra de PT é AL recollerá aos alumnos na súa aula e acompañaraos ata a aula 

de PT ou AL. 
- -Ao entrar á aula deben desinfectar as mans con xel hidro alcohólico. 
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- -Á hora de formar os grupos de alumnos que recibirán apoio, estes deberán pertencer á mesma aula, 
non se poden formar grupos de alumnos de diferentes aulas. 

- -Os alumnos deberán traer o seu propio material: un estoxo e libreta de traballo. 
- Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras protectoras, xa que, 

en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara. 
- -Nas aulas de PT/AL instalaranse mamparas. 
- -Ó finalizar a sesión desinfectarase os materiais comúns empregados (mesas, cadeiras, xogos...), e 

desinfectarán as mans ó saír. 
- - Para facilitar o control das persoas que fan uso das Aulas de PT/AL e do departamento de orientación 

cubrirase unha plantilla co horario de uso e as persoas que ocuparon ditas aulas. Isto facilitará o 
rastrexo no caso dun abrocho. 

- Véxase modelos de rexistro de aula de PT/AL e de departamento de orientación 
- Véxase modelo de cuestionario avaliación de medidas. 

 

 

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

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 
 

- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 2020/21. 
- Telefónica: a través do teléfono do centro 881866801. 
 
A titoría presencial só pode contemplarse este curso como unha excepcionalidade e derivada dunha 
situación grave. Nese caso ten que ser sempre con previa cita e garantido a distancia social. Todos os 
asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.  
      
 En calquera caso, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das seguintes canles:   
abalarMóbil ou  axenda do alumnado. 
 

 
 

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

-  Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio pasará a ser o portal onde 
se colgue toda a información de relevancia a nivel   xeral. 

 

- Como sistema de mensaxería empregaremos abalarMóbil, insistindo a todas as familias que 
descarguen a aplicación para pode recibir as comunicacións do centro. 

 

- Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o correo 
electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 

 

- A información cos provedores de todo tipo de material (oficina, comedor, informático, limpeza,..)farase 
principalmente por mail ou teléfono evitando, na medida do posible, a presenza dos mesmos no centro. 

 

17. Uso da máscara no centro 

- O alumnado, a partir de 6 anos, empregará a máscara en todo momento agás no momento de 
xantar unha vez estean sentados na mesa aínda que manténdoa posta entre prato e prato. Nese 
momento deberán gardala nun estoxo debidamente etiquetado tal e como establece o protocolo das 
Consellerías de Educación e Sanidade.   
- Fóra da aula de referencia do alumnado e nas zonas comúns: patio, corredores... será obrigatorio o 
emprego de máscara para todo o alumnado, incluído o de educación infantil. 
- O profesorado, e atendendo ao carácter exemplificante, empregará en todo momento a máscara, 
agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu traballo, como poidan ser 
as sesións de AL. Cando isto se produza, será obrigatorio manter a distancia de seguridade e usarase 
o emprego de viseiras protectoras. 
- O persoal non docente empregará en todo momento a máscara. 
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

- O plan difundirase a través da web do centro. 
 

- Para dar a coñecelo, enviarase ás familias unha mensaxe a través de abalarMóbil indicando 
como poden acceder ao mesmo. 
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Id. 
 

Medidas de limpeza 

 

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

datos de carácter persoal) 

- Limpadora (mañá): 
• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado. 
• Limpeza/desinfección dos baños dúas veces ao longo da xornada lectiva. 
• Limpeza dos pasamáns e pomos de portas. 
• Baleirado de papeleiras. 

- Limpadora (tarde): 
 Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 
 Limpeza e desinfección dos despachos. 
 Limpeza e desinfección da sala do profesorado. 
 Limpeza/desinfección dos baños. 

 

- Persoal de cociña: 
 Limpeza e desinfección da cociña. 
 Limpeza e desinfección do comedor. 
 Limpeza dos utensilios, enseres de cociña e vaixela. 

 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 

ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 

traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

-  - 1 limpadora de mañá: de 8:30 a 15:00 horas. 
- 1 limpadora de tarde: de 14:00 a 20:30 horas. 
- Persoal de cociña: de 9:30 a 17:00 horas. 

 

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

- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 
este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección 
ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 

 

- Cada unha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 
 

- Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia que 
estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu novo 
uso. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

- En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que 
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. 

 

Ver modelo de checklist de limpeza de aseos. 
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23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula) 

- En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A primeira 
ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada pola conserxe ou 
limpadora. 

 

- O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada grupo, que antes de cada 
cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

 
- O  profesor que imparta clase os venres a última hora  será o encargado de achegalo á bandexa 
correspondente ubicada na Sala do profesorado  do centro ao remate da xornada lectiva. 

 

Ver modelo de checklist de ventilación. 

 
 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), 
para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 

 

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral 
(virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

 

- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto evitando a súa 
mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza. 
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Id. 
 

Material de protección 

 

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

- A persoa que exerza a Secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de 
protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do 
centro denominado “material COVID-19” 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da Consellería, o centro garantirá a existencia de 
máscaras suficientes e de diferentes tamaños, atendendo ás idades,  para as posibles continxencias 
que poidan xurdir. Haberá unha dotación delas na Conserxería principal, na aula de illamento  e no 
despacho de Secretaría. 

 

- O profesorado e resto de persoal non docente deberá mercar as súas propias máscaras dada a súa 
obrigatoriedade para poder saír da casa, se ben, en caso necesario, poderá facerse uso das existentes 
no centro. 

 

- Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex ou 
nitrilo, que estarán ubicadas nos botiquíns existentes na Conserxería, nas dependencias 
administrativas, na aula de illamento e no comedor, onde o seu uso é obrigatorio. 

 
- En canto ao xel hidroalcólico, desinfectante de superficies  e panos desbotables, solicitaremos 
presuposto a distribuidores habituais do centro e con empresas na zona, pasando a realizar os pedidos 
con aquel que nos faga unha mellor oferta. Disporemos sempre de cantidades suficientes para facer 
una reposición inmediata en todos os habitáculos do centro.    

 
- As compras serán levadas a cabo pola secretaria do centro co visto e prace da Dirección. 
 

 

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

- Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do 
material enviado pola Consellería. Este material será entregado polo director e os receptores deberán 
asinar nunha folla de rexistro a recepción do mesmo. 

 

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans, un 
difusor para a limpeza e desinfección de mobiliario e un rolo de papel desbotable. 

 

- O profesorado titor será o encargado de comunicar ás conserxes cando os productos estean a piques 
de esgotarse para que podan facer as reposicións pertinentes e estas comunicar á súa vez á 
Secretaría  a necesidade da adquisición do mesmo. 
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Id. 
 

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) 

 

1.Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID19,  
ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 
diagnosticada de COVID-19.Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera d resultado de PCR 
por sospeita clínica. 

 
2.Diante dun suposto no que calquera membro da comunidade educativa  da que se sospeita que 
comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o presente 
plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara 
cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa 
familia, no caso de afectar a alumnado. 

 
3.Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia 
do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou 
dificultade respiratoria chamarase ao 061. O traballador que inicie síntomas debe abandonar o seu 
posto de traballo protexido pola máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a 
súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 
O noso centro de saúde de referencia é: 
Centro de saúde de Lousame 
Lugar Portobravo, s/n 
15214 Lousame 
Teléfono: 981 82 25 08 
O coordinador de referencia número 1 é Rubén Blanco Rodríguez e o número 2, Benito Martínez 
Rodríguez  
4.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. 
5.A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá ser avisada de inmediato debendo 
presentarse á maior brevidade posible, esta  deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra 
para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico ou dunha consulta presencial.  
6. Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou persoal 
do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba 
e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia(no caso do alumnado menor de idade) 
comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 
7. No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún alumno/a da 
aparición dun caso confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a información dos contactos estreitos 
do afectado/a na aplicación EduCovid, entre eles o compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da 
mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do transporte e do comedor 
escolar, os compañeiros do transporte particular no que viaxan varios nenos do centro, así como aquela 
información sobre outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar voluntariamente 
os pais, nais ou titores/as legais. O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os 
das actividades extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma información será 
remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da consellería de Sanidade solicite 
información no caso de que exista casos sospeitosos por sintomatoloxía compatible con COVID 19 que 
estean a ser investigados ou nos que existan indicios de que teñan xurdido no centro educativo. 
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No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso positivo 
dunha persoa que sexa alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que traballe no mesmo, incluirá 
a información na aplicación informática onde solo resultara visible para o equipo COVID do centro 
escolar. 
O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os que teña 
coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 
8.Tras a aparición dun caso confirmado da COVID-19 seguiranse as instrucións da Autoridade Sanitaria 
sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de 
aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contactos 
identificados en cada abrocho ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade con seguintes 
supostos: 
Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera alumno, 
ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co caso 
confirmado a unha distancia <2 metros ao redor 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. 
As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado 
(cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando corentenados nos 
seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial por un período de 14 días. O 
restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa 
asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de 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 medida será proposta pola 
Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia. 
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 corentena de polo menos 10 días 
a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 
protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade 
sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de 
vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 
Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de 
reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. 
As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto 
a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar 
correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. 
O modelo proposto establece catro fases: 
 
- Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

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

 
Obxectivos: 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 
- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se consiga 

unha distancia de máis de 1 metro entre eles. 
- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 
- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada 
- Reorganización das quendas para o horario da comida. 

 

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

 
Obxectivos: 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de máscara e 
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de hixiene de mans. 
- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase. 
- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 
- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 
- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2 

 
Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 
Duración: 1 semana 
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. 
Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun 
grupo máis numeroso. 

 
Obxectivos: 

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

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

 

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

 
Obxectivos: 

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 
- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o alumnado. 
- O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas. 

 

 
 

29. 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) 

- O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e na súa 
ausencia, calquera outro membro do equipo directivo. 

 
 



Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 
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30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de ser o caso, de persoal substituto) 

- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino 
non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade 
entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa 
documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou 
enviándoa ao correo corporativo do centro : cpi.cernadas.castro@edu.xunta.gal 

 

- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail u por sede electrónica á 
Xefatura Territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 

 

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no 
apartado observacións a casuística. 

mailto:cpi.cernadas.castro@edu.xunta.gal
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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 

—) 

- Tanto o alumnado transportado como o que chega coas familias (estas non poderán pasar do portal 
principal) accederá ás aulas tan pronto chegue ao centro sen permanecer nos patios, isto ocorrerá 
aproximadamente a partir das 8:50 horas, polo que o profesorado que ten docencia á primeira hora 
estará na correspondente aula a esa hora. O alumnado de cada etapa educativa terá unha porta de 
acceso distinta ao centro. 

- O alumnado de Ed. Infantil que non usa transporte escolar entrará a partir das 9:10 horas, 
acompañados por un dos seus proxenitores ou persoa maior de idade autorizada polos mesmos, unha 
vez que os autobuses teñan saído do recinto escolar. 

- As saídas do alumnado transportado serán as 15:40 horas, agás os martes que será ás 17:20 horas,  
baixo a supervisión do profesorado de garda de transporte, dos membros do equipo COVID – 19, das 
conserxes e das nais colaboradoras do comedor. O alumnado de cada etapa educativa usará a súa 
propia porta de saída. 

- -  Permitirase a recollida de alumnado por parte das familias ás 14:10 ( se o/a alumno/a non fai uso do 
servizo de comedor)e ás 15:00( tras facer uso do servizo de comedor para o alumnado de Ed. Infantil e 
Primaria e tras o remate das clases para o alumnado de ESO). A maiores os martes o alumnado tamén 
poderá ser recollido polas familias ás 15:40 horas.  
 

 

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—) 

- Diferenciamos tres portas de acceso ao centro: 
 

1. Porta principal do centro ( para o alumnado de Ed. Primaria) 
2. Porta principal do patio cuberto  (para o alumnado de Ed. Infantil) 
3. Porta lateral do patio cuberto ( para o alumnado de Secundaria) 

 
Organización das entradas: 

 

- O alumnado de Ed. Infantil usuario do servizo de transporte escolar  accederá a través do patio 
cuberto e pola porta principal do mesmo, dirixíndose polo recibidor situado a pé das 
dependencias administrativas ao edificio que alberga as aulas desta etapa educativa. A hora de 
entrada para este alumnado será entre as 8:50h e as 9:10h, e virá marcada pola chegada dos 
autobuses. Neste percorrido estará acompañado polo profesorado de garda.Dende o acceso ao 
edificio e até as 9:10h o alumnado permanecerá na súa aula comezando as rutinas de limpeza de mans 
e colocación do propio material co profesorado correspondente. 
- O alumnado de Ed. Infantil que non é usuario do transporte escolar accederá ao centro a partir 
das 9:10, unha vez os autobuses teñan abandonado o recinto escolar. Farano en compañía dun dos 
seus proxenitores ou persoa maior de idade que estea autorizada polo mesmo accedendo sempre polo 
exterior, a carón do patio de Ed. Infantil,  ao edificio que alberga as aulas desta etapa  acompañando ao 
alumando ata a porta de entrada pero sen acceder ao interior do edificio. As familias así como o 
alumnado, en todo momento, deberán respectar as normas de distanciamento social e o emprego da 
máscara. 



 

21  

 

 
- O alumnado de Ed. Primaria accederá pola porta principal, dirixíndose polo corredor principal ás 
súas respectivas aulas. Dende o autobús ata a porta principal este alumnado será dirixido en todo 
momento por profesorado de garda.A hora de entrada para este alumnado será entre as 8:50h e as 
9:10h, e virá marcada pola chegada dos autobuses. Dende o acceso ao edificio e até as 9:10h o 
alumnado permanecerá na súa aula comezando as rutinas de limpeza de mans e colocación do propio 
material co profesorado correspondente. 
 
- O alumnado de Ed. Secundaria accederá a través do  patio cuberto e pola porta lateral situada a 
carón da porta de saída do comedor e que dá acceso ao corredor onde se albergan as aulas de 
Secundaria  ás cales se dirixirán. En todo momento o acceso estará supervisado por profesorado de 
garda.A hora de entrada para este alumnado será entre as 8:50h e as 9:10h, e virá marcada pola 
chegada dos autobuses. Dende o acceso ao edificio e até as 9:10h o alumnado permanecerá na súa 
aula comezando as rutinas de limpeza de mans e colocación do propio material co profesorado 
correspondente 

 
En todos os niveis educativos empregarán a parte dereita dos corredores e escaleiras, que estarán 
sinalados para establecer un sentido de circulación. 

 

Organización das saídas: 
O alumnado usará para as saídas a mesma porta que para as entradas, diferenciadas para cada  
etapa educativa. Tan só poderá acceder ao recinto escolar para a recollida dos seus fillos/as as familias  
do alumnado de Ed. Infantil non transportado ou dos alumnos/as de Ed. Infantil e Primaria que non  
fagan uso do servizo de comedor escolar ou que abandonen o centro tras facer uso do mesmo pero  
nas horas permitidas polo centro e que non coinciden coa hora de saída dos autobuses, que esperarán  
a pé da portal principal do centro pero sen entrar no interior do mesmo.  

 

Educación Infantil: 

O alumnado de Ed. Infantil transportado estará acompañado por dous  profesores de garda dende a súa 
porta de saída ata o autobús. 

O alumnado de Ed. Infantil non transportado será recollido polas familias no recinto escolar, a pé do 
portal principal( no caso de que sexa achegado polo profesorado ) ou a pé da porta principal do centro     
( no caso de climatoloxía adversa). 

 
Educación Primaria: 
 
O alumnado de Ed. Primaria transportado sairá pola portal principal do centro. Farao en orde baixo a 
vixiancia e, seguindo as indicacións dun membro do equipo directivo, dous profesores ,1 conserxe e nais 
colaboradoras do comedor. 

 
Educación Secundaria: 

O alumnado de Ed. Secundaria transportado sairá pola mesma porta que usou para a súa entrada  

saíndo así cara o patio cuberto . Farao en orde baixo a vixiancia e seguindo as indicacións dun membro 
do equipo directivo e un profesor. 
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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) 

- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos 
comúns. 
 
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 
 
- A información será a xeral relacionada coa COVID - 19 e coas medidas de seguridade básicas. 
 
- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita do 
mesmo. 
 
- Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera. Dentro dos baños 
haberá cartelería recordando o lavado de mans e como se debe efectuar. 

 
- A cartelería vai ser adaptada ás idades do alumnado nas súas respectivas aulas. 

 
 

 
 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

O alumnado transportado accederá ao centro nada máis baixar do autobús dentro do recinto escolar. 
Cada etapa educativa usará unha porta de entrada distinta e usará a mesma porta de saída. Accederán 
á aula onde procederán á desinfección de mans e á colocación de material sempre baixo a presenza de 
profesorado. 
A saída realizarase en orde e estará dirixida polo equipo COVID-19, polas conserxes, polas nais 
colaboradoras e polo profesorado de garda correspondente. 
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35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos) 

 
- Entradas: 
19 profesores en aula.  
6 profesores no patio de arriba. 
1 profesor na porta de entrada de ESO. 
1 profesor no portal principal do centro. 
 

- -Recreos: 
- 7 profesores de Ed. Infantil e Primaria. 
- 3 profesores de ESO. 
-  
- -Saídas: 
- 6 profesores. 
-  
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Id. 
 

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 servizo de madrugadores seguirá a funcionar organizado polo Concello. O número de prazas é de 
20 alumnos/as e o espazo a utilizar é o pavillón municipal, situado a carón do centro. Trátase dun 
espazo moi amplo que permite o distanciamento social entre o alumnado. 

-Este alumnado  accederá ao centro ás 9:00 horas en compañía dos dous monitores , farao a 
través do portaliño que está en fronte do pavillón, entrada reservada tamén ao profesorado. 
-O alumnado de ED. Infantil será conducido ata a súa entrada onde será recollido polo profesorado 
correspondnte que está na aula  e o de Ed. Primaria ata a entrada situada a pé dos despachos. Este 
último alumnado será acompañado or un membro do equipo directivo ata as súas aulas. Farano nunha 
fila en orde, coa máscara posta  e gardando a distancia seguridade. 
Anéxase o protocolo deste servizo. 

 

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) 

- A realización de actividades extraescolares por parte do Concello ou da ANPA no tempo posterior ao 
servizo de comedor non se van a levar a cabo debido á imposibilidade por parte da ANPA e do 
Concello de garantir o cumprimento das medidas esixidas no protocolo: mestura de alumnado 
pertencentes a diferentes grupos estables de convivencia, máis persoal alleo nas instalacións do 
centro, contratación de máis monitores,… 

- En horario de 14:50 e ata as 15:30 horas para o alumnado de Ed. Primaria, agás o alumnado de 6º de 
Ed. Primaria que nese horario está facendo uso da segunda quenda de comedor, poderá facer uso da 
aula de estudo, biblioteca ou informática. Estará acompañado por profesorado de Ed. Infantil e 
Primaria. 

O alumnado asistirá en grupos estables de convivencia, así os luns e os mércores poderano facer os 
grupos de 1º, 2º e 3º de Ed. Primaria, os martes e os xoves o alumnado de 4º, 5º A e 5º B de Primaria e 
os venres irán alternando. O aforo da aula de estudo, aula do centro,  é de 16, o da biblioteca de 11 e o 
da aula de Informática de 16. Neses espazos respectaranse as normas establecidas de uso das 
mesmas. 

O alumnado accederá dende o patio ou dende a súa aula( no caso de que sexa un día de mal tempo) 
acompañado por un profesor a cada unha das aulas respectivas. No caso de asistir á biblioteca ou á 
aula de Informática farano poa pasarela superior para evitar cruzarse co alumnado de ESO que está 
facendo a súa entrada por filas no comedor. 
 

 

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

 

- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica 
no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 

• Reunións telemáticas, a través da aplicación Cisco Webex. 
• Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID_19 o permita. Neste caso, e dado que o 

Consello Escolar está formado por 15 persoas, as reunións levaríanse a cabo na aula de usos 
múltiples que conta co espazo suficiente para manter a distancia de seguridade interpersoal. 

 

- As reunións da ANPA deberán ser, preferiblemente, de xeito telemático evitando en todo caso as 
xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. Cando sexa estrictamente necesario realizar  
algunha xuntanza presencial, unha vez rematada, farase unha limpeza e desinfección do espazo 
empregado.Deberase solicitar á Dirección do centro un espazo para o desenvolvemento da mesma na 
que se acordará o aforo co gallo de respectar a distancia de seguridade entre os asistentes. 

- O local da ANPA ubicado no centro non poderá ser usado simultáneamente por dúas ou máis persoas 
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dada a súa capacidade e sempre se fará en horario de tarde tras o remate da xornada lectiva.O 
membro da directiva da ANPA que faga uso del procederá á súa posterior desinfección tras o seu uso. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 

- As titorías, en Ed. Infantil e Ed. Primaria, levaranse a cabo os martes de 17:20h a 18:20h e con cita 
previa empregando as canles habituais: abalarmóbil, axenda do alumnado, chamada telefónica. As de 
Ed. Secundaria faranse atendendo á hora de atención de pais contemplada por cada profesor/a no seu 
horario lectivo. 

 

- Serán preferentemente telemáticas e, no caso excepcional de ser presenciais, derivadas dunha 
situación grave que así o requira,   terán lugar na aula da titoría do alumno e coas seguintes 
medidas: 

• Emprego de máscara. 
• Hixiene de mans ao acceder á aula. 
• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 

 

- Ante dos inicios das clases, nos primeiros días de setembro, os/as titores/as poñeranse en contacto 
coas familias dos seus titorandos/as para presentarse e tratar diversas cuestións de gran importancia 
para a organización e funcionamento do centro. 
 

 
 
 

40. Normas para a realización de eventos 

- Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e 
celebracións de centro que reunían a un número elevado de persoas como o Magosto, festival de 
Entroido,…  

 

- En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas repecten o 
aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos. 

 
- -Para garantir a seguridade non haberá durante este curso, a non ser que mellore a situación, saídas 

fóra da localidade  nin viaxes. Aínda así poderá haber excepcións, moi puntuais e autorizadas, se se 
pode garantir a distancia de seguridade cun número pequeno de alumnado. Tamén se poderán realizar 
actividades complementarias respectando os grupos estables de convivencia  ou sempre que sexan de 
forma telemática. 
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Id. Medidas para o alumnado transportado 
 

41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo 

de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

Por regla xeral, os únicos vehículos que entrarán no recinto escolar serán os autobuses escolares e os 
distribuidores do comedor. Estes últimos farano sempre cando o alumnado non estea no patio e sen 
coincidir coa hora de entrada e saída  
Excepcionalmente e por cuestión de obras, reparacións,entrega de material específico poderán entrar 
ás instalacións outros vehículos pero farano preferentemente fóra do horario escolar e, en calquera 
caso,   cando non haxa presenza do alumnado no patio e non sexa hora de entrada ou saída. 
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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) 

 
Normas hixiénicas no comedor para o alumnado: 

Ademais das normas xerais incluídas no protocolo de uso do comedor escolar, o alumnado gardará as 
seguintes:. 

 Hixiene de mans con xel hidroalcólico ou auga e xabón antes de acceder ao servizo 

 A máscara será de uso obrigatorio nas saídas e entradas no comedor, e nos tempos entre prato e prato. 

 O alumnado só manipulará o seu menaxe propio. 

 Tampouco estará permitido compartir comida nen servir aos demais. 

 Os comensais comportaranse de tal xeito que a súa conduta non afecte ao respecto, á integridade ou a 
saúde das persoas. 
 

 Dentro de cada grupo de convivencia o alumnado  sentarase sempre na mesma cadeira ocupando o 
mesmo lugar na mesa. 

  
Organización e temporalización do uso do comedor 
 
- Haberá  dúas quendas, unha primeira co alumnado de Ed. Infantil e de Ed. Primaria ata 5º curso 
incluído, con 2 portas de entrada diferenciadas. A segunda quenda, cun sistema de autoservizo, para o 
alumnado dende 6º de Ed. Primaria ata 4º ESO terá tamén 2 portas de acceso diferenciadas.  
Todo o alumnado colocarase nas mesas atendendo aos respectivos grupos estables de convivencia. 
 
- Colocaranse as cadeiras separadas entre sí, o alumnado terá un sitio fixo, e a 1,5m de distancia entre as 
distintas filas e separados tamén 1,5m entre os grupos estables de convivencia. Tamén haberá 1,5m entre 
o alumnado do mesmo grupo estable de convivencia cando estean encarados. 
  
- O profesorado encargarase de que o alumnado faga unha correcta hixiene de mans antes de acceder ao 
comedor e leve a máscara posta e acompañarán ao alumnado ata a porta do comedor. Dende o toque do 
timbre accederán ao comedor de forma escalonada. O mesmo procedemento usarase para a segunda 
quenda. 

- Durante o comedor o alumnado de Infantil que precise ir ao baño será acompañado por un monitor. O 
resto do alumnado irá sen acompañamento e coa vixianza de que se manteña o aforo dos baños (1 só 
alumno/a). Usarán portas de saída aos baños diferenciadas atendendo á etapa respectiva. 

- Cando rematen de comer volverán a poñer a máscara. 

- A saída tamén será escalonada e gardando sempre unha mesma orde. Conforme vaian acabando de 
comer os diferentes grupos sairá o grupo completo, sen coincidir no tempo con outro grupo. As coidadoras 
do comedor serán as encargadas de xestionar a saída. 

-  
- Entre cada quenda realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras ao mesmo tempo que 
se ventila o espazo durante un período de 15 minutos. Esta correrá a cargo do persoal de cociña axudado 
polo persoal colaborador.  
 
- Sempre que as condicións climatolóxicas o permitan haberá una ventilación constante. 
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 AS ENTRADAS faranse do seguinte xeito: 

 1ª QUENDA: 14:10h A 14:55h 
 

 INFANTIL: 10 minutos antes de que toque o timbre procederase á hixienización de mans. O 
alumnado de 6º A e 6º B de Infantil  dirixirase ao comedor ás 14:05 horas. Os outros dous grupos 
esperarán ao toque do timbre, ás 14:10h.  O alumnado que non fai uso do servizo será entregado 
na porta do edificio  de infantil ás súas familias; o resto do alumnado organizarase en quendas 
coa seguinte orde, 5º e 4º de infantil, e irá avanzando acompañados, polo profesorado 
correspondente, con orde e mantendo as distancias ata o comedor e cando cheguen a altura das 
aulas de 2º de ESO esperarán a ser avisados para entrar. 

   A porta de entrada será a do patio interior.  
 

 PRIMARIA: 5 minutos antes de que toque o timbre procederase á hixienización de mans, Cando 
toque o timbre, ás 14:10h,  o alumnado que non fai uso do servizo dirixirase á porta principal onde 
esperará a orde da conserxe para marchar do centro acompañado pola súa familia; o resto do 
alumnado organizarase en quendas coa seguinte orde, 1º, 2º, 3º,  4º, 5ºB e 5ºA de primaria. Unha 
vez avisado, dirixirase ao comedor acompañado en todo momento polo profesorado 
correspondente.  

   A porta de entrada será porta principal do comedor.  
   O alumnado de Ed. Primaria que xante na segunda quenda (6º A e 6º B) esperará en aula á 

chegada do profesorado de garda e, unha vez que nos patios non haxa ningunha familia, 
poderán acceder a el.  

 

 2ª QUENDA: 14:55h A 15:40h 
 

 ESO: cando  toque o timbre procederase á hixienización de mans.O alumnado que non fai uso do 
servizo dirixirase á porta principal onde esperará a orde da conserxe para marchar do centro 
acompañado pola súa familia; o resto do alumnado organizarase en quendas coa seguinte orde, 
2º e  3º por un lado, e 1º e 4º por outro. Unha vez avisados, dirixiranse ao comedor acompañados 
en todo momento polo profesorado correspondente.  

• A porta de entrada para 2º e 3º de ESO será a porta lateral, para chegar a ela  irán polo 
corredor de secundaria cara o patio cuberto. (nº .....) 

• A porta de entrada para 1º e 4º de ESO será a porta principal do comedor. (nº .....) 
 

 6º de PRIMARIA: 5 minutos antes de que toque o timbre procederase á hixienización de mans. 
Cando toque o timbre, ás 14:50h,  o persoal colaborador   organizará a entrada do comedor, os 
dous grupos formarán dúas filas, 6ºB  pola marxe dereita do corredor de primaria e 6ºA formando 
fila diante da porta principal do comedor.  

 • A porta de entrada para  6º de primaria será a porta principal do comedor. 

 A SAÍDAS faranse do seguinte xeito: 

 O alumnado permanecerá no comedor ata que as coidadoras lle permitan saír.  

 A saída do comedor farase de maneira ordenada e atendendo á seguinte orde: 
 

 1ª QUENDA: 14:50h 
 

 INFANTIL: cando rematen de comer, o alumnado irá acompañado por unha colaboradora do 
comedor cara o edificio de infantil onde aproveitarán o tempo que lles quede de lecer. Quince 
minutos antes de rematar (15:25h aproximadamente) empezarán a preparar aos nenos e nenas 
para marchar para as casas. Será o profesorado de garda o que acompañará a este alumnado a 
pé dos autobuses. 

   O alumnado que marche para a casa tras facer uso do servizo de comedor será recollido polas 
familias  na porta de entrada principal. 

 
 PRIMARIA: O alumnado que, tras facer uso do servizo de comedor,  vaia para o seu domicilio  

saíra do comedor 5´antes, supervisados pola conserxe, recollerá  a súa mochila e abrigo na aula  
e esperará a pé da porta principal do centro a ser recollido polas súas familias. 

   A hora de recollida será ás 15h. 
   O resto do alumnado saíra do comedor en orde inverso á entrada, 5ºB, 5ºA, 4º, 3º, 2º e 1º e pola 

marxe dereita do corredor cara a súa zona respectiva no patio de primaria ou, se chove, para as 
aulas. 
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 2ª QUENDA: 15:35h 
 

 ESO: todo o alumnado saíra do comedor en orde inverso á entrada,  1ºA , 1º B, 4ºA,  2ºB, 2ºA, 
3ºB e 3ºA. Os tres primeiros grupos farano pola porta do patio e os restantes  pola porta principal 
do comedor para dirixirse ás aulas para a recollida do material. Cando reciban a orde sairán cara 
os autobuses pola mesma porta pola que entraron pola mañá os alumnos/as  de 1º e 4º ESO, 
mentres que os alumnos/as de 2º e 3º ESO farano pola porta principal do patio cuberto. 

   A hora de saída será ás 15:40h. 
 

 6º de PRIMARIA: todo o alumnado sairá do comedor en orde inverso á entrada, 6ºB, ,6ºA e pola 
porta do patio interior para dirixirse ás aulas para a recollida do material.Cando reciban a orde 
sairán cara os autobuses pola mesma porta pola que entraron pola mañá.  

   A hora de saída será ás 15:40h. 
 

 

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) 

- O persoal colaborador asignado pola Consellería ao comedor de xestión directa do noso centro é de 
14. Dende o inicio do curso, e tendo en conta a situación COVID, foi ampliado en dous colaboradores 
máis, polo tanto, o persoal colaborador para este curso escolar é de 16. 

-Na primeira quenda todo este persoal permanecerá no comedor para levar a cabo a atención ao 
alumnado dende 4º de Ed. Infantil ata 5º de Ed. Primaria. 

-Durante o transcurso desta quenda os dous grupos de 6º de Ed. Primaria permanecerán no patio ou 
nas aulas(dependerá da climatoloxía) baixo a vixiancia dun colaborador do comedor. 

-Na segunda quenda permanecerán no comedor 5 colaboradores. 

- O uso da máscará será obrigatorio, e recomendase o uso das tipo FFP2 debido as características 
especias do servizo, o uso de viseira protectora será voluntario. 

- Cada vez que pasemos de servir comida á recollida da menaxe procederase a unha correcta hixiene 
de mans. 

 

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 está constituído por unha cociñeira e catro auxiliares de cociña que levarán a 
cabo os labores propios do seu posto de traballo. 
 
Normas hixiénicas para o persoal da cociña 
 
Ademais das labores de limpeza e desinfección reflectidas na APPC. O persoal de cociña deberá: 
 

 Limpar e desinfectar as mesas e cadeiras nas dúas quendas, para esta labor serán axudadas 
polas colaboradoras do comedor. 

 Servir as comidas no autoservizo, e axudar nas mesas ás colaboradoras sempre que sexa 
posible. 

 Ao rematar cada xornada, limpeza e desinfección do chan, portas e outros enseres que 
poideron ser manipulados polos usuarios do comedor, como fiestras, …. 
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Id. 
 

Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

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 alumnado de Ed. Infantil e Primaria poderá abandonar a súa aula para ir ás clases de música, ed. 
Física, relixión e desdobres. O alumnado de ESO, dependendo do curso, utilizará as aulas específicas 
de música, plástica, informática, tecnoloxía, laboratorio, aula de usos múltiples, ximnasio e pavillón. 

-  
- Isto implica que todas as estancias anteriormente citadas deben ofrecer as mesmas garantías de 
seguridade que as aulas convencionais. Deste xeito, terán a mesma dotación que as aulas 
convencionais (dispensadores de xel, desinfectante,papeleiras de pedal e panos desbotables) que 
permita realizar as rutinas de limpeza antes, durante e ao finalizar a sesión. 
 
- Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 
ventilación de 15 minutos e labores de limpeza básica.  

 
Laboratorio de Bioloxía e Física:  
O equipamento dos laboratorios e talleres deberá manterse en excelentes condicións de limpeza, para 
que o profesorado usuario destes espazos que contará co persoal de limpeza. 
O profesorado responsable de laboratorios e talleres será o encargado de delimitar cal é o material de 
uso frecuente. Este material deberá ser desinfectado antes e despois de cada uso, para iso  o 
profesorado marcará un protocolo cunhas intruccións, dado que pode ser material sensible e de 
manipulación dificultosa. 
En estas aulas también é obrigatorio a hixiene de mans na entrada/saída. Evitarase a formación de 
grupos e minimizarase o contacto con materiais. En todo caso  evitarase  que o alumnado estea 
encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros respectando a distancia de seguridade en todo 
momento. 
 Recomendanse  ventilacións frecuentes do laboratorios durante o maior tempo posible, antes, durante e 
despois de cada sesión práctica, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. 
Haberá carteis informativos para o recordatorio das normas de hixiene e convivencia. 
Taller de Tecnoloxía: 
As clases teóricas impartiranse na aula ordinaria co fin de adicar toda a superficie do taller á realización 
dos proxectos e poder manter así as distancias de seguridade. 
O profesor recollerá o alumnado na aula ordinaria e acompañarao ata a aula-taller co fin de que se 
respeten as distancias de seguridade e o tempo nos corredores sexa o mínimo posible. 
En estas aulas tamén é obrigatorio a hixiene de mans na entrada/saída. Evitarase a formación de 
grupos evitarase que o alumnado esté encarado a una distancia inferior a 1,5 metros respetando a 
distancia de seguridade en todo momento. 
Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a seguir 
e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos para o recordatorio das normas de 
hixiene e convivencia. 
Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida desenvolver 
as actividades.  
Os equipos de protección individual ( luvas, gafas...) que non formen parte do equipamento propio do 
alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. 
Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando 
sexa posible a utilización de materiais desbotables.  
O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica 
supoña a mínima manipulación posible. 
O profesor colocará as ferramentas e materiais necesarios para a realización das actividades no banco 
de traballo para cada alumno/a. 
Non se poderá compartir ferramentas nin materias entre o alumnado, o profesor será o único 
encargado de proporcionar o necesario. 
As ferramentas, materiais e bancos de traballo deberán ser hixienizados despois de cada actividade 
para o seu uso polo seguinte alumno/a.  
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Cada alumno/a gardará o proxecto realizado na súa taquilla individual. 
Realizaranse ventilacións frecuentes do taller durante o maior tempo posible, antes, durante e despois 
de cada sesión práctica. 

 

 

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

 

As clases de Educación Física serán de  2 horas consecutivas para cada grupo,agás para o alumnado 
de Ed. Infantil onde a carga lectiva é dunha hora semanal, para evitar os movementos dentro do centro, 
e facilitar o desenvolvemento das sesións, traslados ao exterior se fai bo tempo, hixiene de mans, 
limpeza de materiais, tempo de aseo, etc..  
 
Cando as clases sexan no interior o uso da máscara será obrigatorio, fomentarase as actividades 
individuais e de interación coa debida distancia de seguridade. 
Cando se traballe en pequenos grupos, respectaranse os equipos formados na aula. 
 
Minimizarase o uso de materiais, os cales terán que ser limpados e desinfectados ao rematar o seu uso. 
Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un tempo para que a 
actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe 
empregar ese material. 
 
Pódese contemplar momentos sen máscara para a recuperación física, sempre será en parado, 
separados dos compañeiros un mínimo de 5m e nun lugar ventilado; para reiniciar a actividade será 
obrigado volver a colocar a máscara. 
 
Fomentaranse as actividades no exterior, se o uso da máscara resulta inadecuado ou imposibilite a 
práctica non será obrigatorio o seu uso sempre en canto a actividade sexa individual e cunha distancia 
mínima interpersoal de 2 metros, tal como indica o protocolo da Consellería de Educación e Sanidade 
(versiñón do 16/09/2020) 
 

Outras medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 
 
Cando non se utilice a máscara, é importante gardala axeitadamente para evitar que adquira e transmita 
o coronavirus. 
Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 
Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso. 
Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado 
flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou estornudar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano 
usado e lavar as mans. 
Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidro alcohólico. 
Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao 
lavado previo de mans. 
 
Realizar un auto test durante a actividade deportiva, tal como indica o protocolo, para confirmar se pode 
ter síntomas complatibles coa COVID-19. 
 
Uso dos vestiarios: 
  
Empregaranse os existentes e organizando para iso as quendas que sexan precisas.  
No pavillón e no ximnasio o aforo máximo dos vestiarios será de 3 persoas na zona de cambiadores, e 
de 1 alumno/a no aseo e o baño. Nunca poderán estar máis de 3 persoas á vez e sempre con mascarilla 
e gardando a distancia de seguridade.   
 
Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 
 

• Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e debidamente 
autorizados e rexistrados. No uso dese producto respectaranse as indicacións da etiqueta. Así 
mesmo, non se deben mezclar produtos diferentes. 
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• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados 

desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans. 

 
• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e 

intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos 
substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente 
persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente 
de xeles hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso. 

 

• Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma 
diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, 
manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos 
pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible, 
realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 

 
• Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e 

calquera outro material desbotable. Así mesmo, estas papeleiras  contarán con bolsa 
desbotable que se cambie alo menos unha vez ao día. 

 
 

  

  
  

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

- Ao longo deste curso soamente se contemplan tres situacións nas que son necesarios cambios de 
aula: 

• Para ir ás aulas específicas. 
• Para ir á aula de usos múltiples. 
• Asistencia a sesións de PT/AL/desdobres. 

 
- Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia de 
1m, seguindo a ruta deseñada para cada grupo e indo pola parte dereita do corredor. Levará sempre 
a máscara. 
- Cando o alumnado vaia a unha aula específica debe esperar na súa aula ata que chegue o profesor 
correspondente que os vai acompañar. 
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48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás xerais establecidas no 

protocolo) 

Pretendemos  que a  nosa biblioteca continúe a ser o espazo de referencia para a lectura, a información 
e as aprendizaxes, e siga ofrecendo oportunidades diversas de acceso a estas para beneficio de toda a 
comunidade educativa. 
MEDIDAS: 
1.-ENTRADA: 

 Para acceder á biblioteca será  obrigatorio o uso de máscara e a hixienización de mans á 
entrada e á saída da mesma. 

 O alumnado que acceda a biblioteca en cada momento  terá que pertence ao mesmo  grupo 
estable de convivencia. 

2.- PERMANENCIA NA BIBLIOTECA: 

 O aforo da biblioteca será de 11 usuarios. 

 Co fin de manter a distancia de seguridade só poderán ser empregados os postos sinalados. As 
cadeiras estarán colocadas nun determinado sitio, mantendo a distancia de seguridade, e non 
poderán ser movidas. Os postos de lectura están sinalizados. 

 Non se poderán usar os ordenadores da biblioteca. 

 O alumnado non poderá utilizar o material de uso compartido dos carros, deberá levar o seu 
propio material. 

 Desinfectaranse os postos de lectura despois do seu uso. 

3.- SERVIZO DE PRÉSTAMO: 

 A través do OPAC MEIGA poderase consultar os fondos dos que dispón a nosa biblioteca: 
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CEH005 

Na páxina web do centro, na sección Biblioteca, clicando no O noso catálogo poderase acceder a 
ligazón anterior directamente. 

 Todo o alumnado poderá solicitar o présamo de fondos a través do seguinte correo electrónico: 
biblioteca.cernadas@gmail.com 

Nel, deberase indicar o nome e apelido, carné, curso e título e autor do libro que se quere levar. 
As peticións que se realicen por correo electrónico serán entregados o antes posible ao alumnado 

polos seus titores ou pola coordinadora da  biblioteca. 

 Este curso non se prestarán xogos nin películas. 

 Fomentarase e favorecerase o préstamo de aula en Primaria. Deste xeito, cada aula terá a súa 
propia biblioteca e o titor/a xestionará o préstamo destes libros. 

 O alumnado de Secundaria poderá solicitar o préstamo de fondos que lle interesen a través dos 
profesores de Lingua Castelá e Lingua Galega. 

 Os libros devoltos permanecerán nunha caixa illados durante un mínimo de 4h, antes de volver 
aos andeis. 
 

4. MEDIDAS DE HIXIENE: 

 Ventilación:  para minimizar a transmisión, ventilarase a biblioteca durante 5 minutos como 
mínimo, despois do seu uso. 

 O profesor/a que use este espazo desinfectará o posto de traballo e o material que empregue: 
mesa, cadeira, tesoiras, bolígrafos, etc. 

 Uso obrigatorio do xel desinfectante á entrada e á saída para todos/as os/as usuarios/ as. 
 
*Todas estas medidas poderán cambiar en vista da evolución da pandemia da COVID-19. 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CEH005
mailto:biblioteca.cernadas@gmail.com
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49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 

realidade do centro) 

- O alumnado empregará os aseos asignados á súa aula. 

Aseo 1: alumnos/as de 1 e 2º de Ed. Primaria. 

Aseo 2: alumnos de 5º e 6º de Ed. Primaria. 

Aseo 3: alumnos de 1º e 4º de ESO. 

Aseo 4: alumnos de 2º e 3º ESO e do alumnado de ED. Infantil durante o tempo de xantar. 

Aseo 5: alumnas de 5º e 6º de Ed. Primaria e mestras de AL/PT. 

Aseo 6: alumnas de 3º e 4º de Ed. Primaria e mestras de 3º e 4º de Primaria. 

Aseo 7: alumnas de 1º e 4º ESO. 

Aseo 8: alumnas de 2º e 3º ESO. 

Aseo 9: persoal docente e non docente masculino. 

Aseo 10: persoal docente e non docente feminino. 

Aseo 11: alumnado de NEE. 

Aseo 12: persoal docente e non docente. 

Aseo 13: alumnas de ESO. 

Aseo 14: alumnado de 4º e 6º de Ed. Infantil. 

Aseo 15: alumnado de 5º de Ed. Infantil. 

Aseo 16: vestiario do alumnado feminino no ximnasio. 

Aseo 17: vestiario do alumnado masculino no ximnasio. 

Aseo 18: vestiario profesorado no ximnasio. 

Aseo 19: persoal de cociña. 

Aseo 20: aseo exterior alumnado masculino. 

Aseo 21: aseo exterior alumnado feminino. 

Aseo 22: alumnado Concilia e o alumnado de menor idade que precise ser mudado polas súas 
familias. 

 

- Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados nese 
intre con eses distintivos non poderán ser empregados. 
 

- - A limitación de aforo para os baños será sempre a un usuario agás nos asesos das nenas de 
ESO número 13, que será de dous dada a súa capacidade e nos vestiarios do ximnasio. 

-  
- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 
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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) 

- Realizaranse dúas quendas de recreo para Ed. Secundaria e unha para Ed. Infantil e Primaria, a saber,  

-  Ed. Secundaria: de 10:50h a 11:10h  e de 12:50 a 13:10h. 

-  Ed. Infanti e Primaria: de 11:55h a 12:25h. 

- Para os recreos, o alumnado  empregará as rutas  de entrada e saída que utiliza para as entradas e 
saídas do centro. 

- Crearanse  zonas diferenciadas( 4 para Ed. Infantil, 8 para Ed. Primaria e 7 para ED. Secundaria), que 
garantan que cada grupo  pode ter un espazo de recreo no que se respecte a distancia social,  
debidamente identificadas , cun cadro de cor que delimita a área. 

- Ed. Infantil: catro zonas, no tramo recentemente asfaltado que transcorre ao longo de todo o edificio de 
Ed. Infantil ata chegar ao patio de Primaria. O grupo máis próximo á entrada do edificio de Ed. Infantil 
será o de 4º de Ed. Infantil por mor do uso dos baños durante os recreos, a continuación será o grupo 
de 5º de Ed. Infantil, logo 6º A de Ed. Infantil e, por último, 6º B de Ed.Infantil. 

- Ed. Primaria: 8 zonas; 2 para 1º e 2º de Primaria, no patio cuberto de Primaria; 2, no patio principal de 
Primaria para 3º e 4º de Primaria; 2, na pista de tenis, para os dous grupos de 5º e dúas no patio 
superior para os dous grupos de 6º. 

- ESO: 7 zonas, 2  no patio superior para os dous grupos de 1º ESO , 2  na pista de voleibol para os dous 
grupos de 2º ESO, 2 no patio cuberto para os dous grupos de 3º ESO e 1 zona no corredor que 
transcorre paralelo á pista de tenis para o grupo de 4º ESO. 

- As zonas serán fixas para todo o curso. 

- Os días de choiva o alumnado permanecerá na súa aula, e, usando a máscara, permitirase a 
interacción entre os mesmos en pequenos grupos de catro membros. Aumentarase a ventilación da 
aula, e as xanelas permanecerán abertas, sempre que a climatoloxía o permita. Tamén se poderá facer 
uso do patio cuberto, no caso de que o chan do mesmo o permita, cun máximo de catro grupos estables 
de convivencia que irán rotando ao longo dos diferentes recreos. 
 

 

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) 

 
En Infantil: 1  profesor para 4º , 1 para 5º e 1 para 6º de Infantil.  
En Primaria: 1 profesor para 1º e 2º de Primaria, 1 profesor para 3º e 4º, 1 profesor para 5º A e 5º B e 1 
profesor para 6º A e 6º B. 
En Secundaria: 1 profesor para  1º A , 1º B e 4º, 1 profesor para 2º A e 2º B e  1 profesor para 3º A e 3º 
B. 
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Id. 

 

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous 
primeiros cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na 

mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 

4º ED. INFANTIL: 
Iniciarase a xornada co lavado de mans dándolle un carácter lúdico ao traballo de hábitos de hixiene e 
coidado persoal, convertendo paulatinamente nunha acción normal como sacar a roupa e colocala no 
colgador individual. Haberá carteleira significativa na aula para os nenos e nenas máis novos  
fomentando o compromiso coas normas individuais que afectan ao conxunto do grupo e da sociedade, 
sempre de xeito positivo.  
 Nas escasas veces que pode haber un traballo de aula simultáneo a separación das mesas e cadeiras 
será de máis de 1 metro e medio, xa que nesta ocasión a ratio e a aula así o permite. Non obstante 
crearanse grupos colaborativos de 4 ou 5 alumnos/as, preferiblemente sempre os mesmos.  
Para o traballo ou xogo en recantos a organización será individual ou en parella con separación de 1m e 
medio. Hixenizaran as mans antes de comezar e ao remate da actividade. O espazo e o material que se 
utilice debe ser hixienizado.  
Levaremos a cabo actividades de lavado de pezas de xogos despois do seu uso, empregando tinas con 
auga e xabón de mans. Búscase a implicación das nenas e nenos coa necesidade da hixiene e 
desinfección. Ao mesmo tempo son situacións magníficas de aprendizaxe manipulativo que nos pode 
permitir actividades de cuantificar, seriar ou clasificar materiais con diversos criterios, así como facer 
comparación de cantidades. 
Nas actividades cos grupos cooperativos fomentarase o compromiso social e a responsabilidade 
individual de seguir as normas de hixiene e prevención. 
A merenda levarase a cabo na aula despois de hixienizar as mans. Cada neno/a terá un lugar fixo 
establecido para garantir ao máximo as distancias entre eles/as.  
Sería necesario que se levara a cabo unha limpeza das superficies despois de merendar a fin de garantir 
a desinfección e polo tanto a seguridade dos nenos e nenas. 
A resolución conxunta das Consellerías de Educación e de Sanidade que aproban as instrucións polas 
que se incorporan á declaración de actuación coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo 
“Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública “(D.O.G. nº 174 bis do     28-08-2020) e a 
actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao Protocolo do 22 de xullo de 
adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2020/2021, non indica que sexa necesario realizar a desinfección dos espazos despois da 
merenda na aula, nin establece un incremento de persoal de limpeza nos centros. 
 
A metodoloxía na aula ten que ter en conta cuestións particulares que xorden como consecuencia da 
pandemia de Covid 19. 
1.- Os nenos e nenos veñen de padecer unha serie de restricións e de ter que asumir cambios 
significativos na súa vida, polo que é previsible que os medos e incertezas sexan frecuentes e podan ser 
expresados de distintos modos. Será necesario o apoio emocional a fin de que podan identificar e 
expresar as emocións para poder xestionalas eficazmente.  
2.- As circunstancias de incorporación: máscara, restrición de mobilidade, cambios drásticos nas 
expresións emocionais e sociais…non favorecen en absoluto a crear un clima de acollida ao alumnado 
que se escolariza por primeira vez. 
3.- Por outra banda as familias escolarizan por primeira vez aos seus fillos e fillas  nunhas circunstancias 
moi diferentes ás habituais, o que tamén van xerar conflito emocional que dun modo ou outro recae no 
alumnado e na titoría. Será de vital importancia o apoio emocional establecendo canles seguras e fluídas 
de comunicación entre a titora e as familias. 
4.- A resolución anteriormente mencionada tampouco contempla a necesidade de persoal auxiliar para 
colaborar co profesorado en axudar ao alumnado nos momentos de merenda e uso dos servizos, polo 
que resultará moi complexo evitar as interaccións entre iguais e aglomeracións o que implica, sen dúbida 
un risco tanto para o alumado e as súas familias como para o profesorado. 
Resulta bastante paradóxico que se pretenda concienciar na aula aos nenos e nenas da repercusión das 
accións individuais sobre a sociedade en materia de prevención de risco ante a Covid 19,  mentres as 
administracións públicas eluden a súa responsabilidade no que respecta á dotación de medios humanos 
e materiais que permitan mellorar as condicións de seguridade e por tanto reducir o risco de contaxio 
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tanto nos nenos, nas familias, o profesorado, o persoal non docente e a sociedade en xeral. 
5.- A situación epidemiolóxica é cambiante polo que poden  modificarse as condicións de traballo na 
aula. En todo momento o obxectivo debe ser a seguridade do alumnado e o persoal docente e non 
docente. 
As restricións no uso de espazos e materiais, as dificultades de manter a distancia de seguridade e a 
necesidade de manter unha hixiene máis frecuente, van condicionar todos os elementos da planificación 
de aula. Traballaremos a través de proxectos ou secuencias didácticas moi sinxelas que nos permitan 
centrarnos nas competencias clave. 
Como norma xeral a metodoloxía vai xirar en torno a un blog que estará aberto para que as familias 
teñan acceso a el desde a casa en calquera momento.A través de internet, cada mañá o blog nos 
achegará diferentes propostas de traballo, con suxestións, información variada e motivadora, contos, 
cancións, experiencias e xogos…relacionados cos proxectos ou secuencias didácticas que esteamos 
levando a cabo. Así mesmo será unha plataforma na que se poderán publicar fotos e vídeos das 
producións que levemos a cabo na aula, ou información achegada polas familias. 
O blog resulta ser un excelente sistema de conexión entre a familia e a clase porque en todo momento 
os pais e nais poden estar ao tanto do que facemos na aula. Como cada familia vai ter un correo de 
comunicación coa titora poden facer achegas, suxestións e resolver as dúbidas que poidan ter. 
No caso de que a situación epidemiolóxica empeore ou se produza un abrocho na aula e todo ou parte 
do alumnado teña que estar en corentena o blog pode seguir funcionando de maneira que serán as 
familias as que poderán desenvolver as actividades cos seus fillos e fillas, evitando así unha 
desconexión para o alumnado. Neste contexto as actividades a realizar serán moi básicas e as familias 
xa terían desde o comezo do curso unha serie de pautas de intervención para levar a cabo as diferentes 
actividades. 
É necesario recoller que cada familia terá un correo electrónico asignado desde o centro educativo para 
cada un dos nenos e nenas 
No que respecta ao material de traballo o alumnado disporá dunha caixa de plástico individual, doada de 
xestionar e de limpar, na que se gardará todo o material de uso individual: ceras, rotuladores, lapis, 
plastilina… 
O material da aula: xogos, construcións, material manipulativo… estará organizado en diferentes 
espazos da aula e sempre que se use será hixienizando previamente as mans e facendo unha limpeza e 
desinfección do mesmo ao remate de cada uso.  
Os recantos (ambientes) serán utilizados de forma individual sempre que sexa posible levar a cabo unha 
limpeza do material e o espazo. Como xa se mencionou con anterioridade as administracións educativas 
e sanitarias non especifican quen debe encargarse da limpeza dos espazos de xogo ou traballo do 
alumnado. 
Respecto do uso dos baños debe sinalarse que no edificio de infantil dispomos de 3 inodoros e 3 pilas 
no mesmo baño, que se atopa nun dos extremos do edificio e que terán que compartir 25 nenos/as de 5 
anos e 13 de 3 anos. O aforo permitido polo protocolo de adaptación ao contexto Covid é de 1/3, que en 
ningún caso sería suficiente sobre todo tendo en conta as necesidades dos nenos e nenas desta etapa e 
a súa autonomía persoal ao respecto do uso dos servizos.  
Ao non dispor de persoal auxiliar ou coidador aínda resulta de maior complexidade poder manter a 
hixiene persoal, a distancia de seguridade e a limpeza do alumnado cando vai a un baño que será 
utilizado por 38 usuarios. 
No que se refire á limpeza dos baños resulta de todo insuficiente que se leve a cabo 2 veces ao día 
dado que o uso dos aseos e inodoros será constante ao longo de toda a mañá por un alumnado que 
pola súa idade ten unha baixa autonomía persoal e toca de modo inconsciente pero de forma frecuente 
calquera superficie. 
Na páxina 26 das instrucións que recibimos da Consellería recóllese o seguinte: 
4.1.3 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies 
de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. En todo caso nos aseos 
existirá xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 
Desinfectar os baños de infantil dúas veces na xornada é, a todas luces, insuficiente, pero é entendible 
que a unha soa persoa de limpeza lle resulte imposible manter a hixiene en todo o colexio.  
O material de desinfección especifica no seu etiquetado que debe manterse fóra do alcance dos nenos, 
polo que de ningún modo pode cumprirse este aspecto do apartado sobre limpeza. 
Novamente é necesario resaltar que se poñen en funcionamento todos os recursos que se posúen pero 
a responsabilidade de que non sexan suficientes non é do centro senón das administracións educativa e 
sanitaria. 
5º ED. INFANTIL e 6º ED. INFANTIL B: 
Tal e como establece o protocolo, a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en 
grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia 
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garantindo a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen 
dentro do centro educativo ao longo da xornada. 
Dentro do grupo estable de convivencia de 5º de Educación Infantil organizarase o alumnado en 4 
grupos colaborativos de 5 nenos/as cada un. Asignarase un sitio fixo e manterase, na medida do posible, 
o distanciamento físico entre os subgrupos da titoría.  
Dentro do grupo estable de convivencia de 6º de Educación Infantil B organizarase o alumnado en 3 
grupos colaborativos de 4 nenos/as cada un. Asignarase un sitio fixo e manterase, na medida do posible, 
o distanciamento físico entre os subgrupos da titoría. 
Tal e como se establece no protocolo, sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o 
profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio. 
Tal e como establece o protocolo, o uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a 
un terzo do seu aforo. No noso centro e para a etapa de educación infantil contamos con dous aseos 
con pileta: 
Aula de 5º de educación infantil: conta cun aseo de uso exclusivo para a titoría dentro da propia aula. 
Aula de 4º e 6º de educación infantil: conta cun aseo no corredor principal do edificio con 3 inodoros e 3 
lavamáns. Respectando sempre o aforo do aseo, asignarase a cada titoría un inodoro e lavamáns 
mediante a sinalización correspondente, respectando así os grupos estables de convivencia 
 
6º ED. INFANTIL A: 
O alumnado de Educación Infantil terá unha entrada/saída propia, será na porta que dá acceso ao patio 
cuberto que enfronta á aula de usos múltiples. No caso do alumnado transportado un profesor/a estará 
na zona da Administración, recollerá ao alumnado acompañado polo/a auxiliar de transporte ata a 
entrada do edificio de Infantil. Cada mestra/mestre recibirá ao alumnado co cal estará a primeira sesión. 
Nun principio, explicará de forma lúdica o hixienizado dasmans con xel hidroalcohólico e logo 
procederase as tarefas cotiás (mochila, abrigos... colocar no colgadoiro persoal). O alumnado que vaia 
incorporándose á clase entreterase con actividades individuais ou en grupo reducido asinado ata da 
sesión. 
O grupo de 6ºA conta con 13 alumnos e alumnas, a aula cumpre co espazo necesario para establecer 
unha zona para traballo en grupo reducido asinado (tres grupos de catro nenos e nenas e un con cinco), 
tentarase, na medida do posible, que estes grupos funcionen todo o curso escolar, sempre e cando a 
situación sanitaria así o esixa. 
Será moi importante nos primeiros días fomentar hábitos hixiénicos no alumnado, tendo en conta a 
idade, de forma lúdica. Na aula estará colgada nun lugar visible para eles carteis sobreo lavado de 
mans, tusir ou esbirrar, uso da papeleira de pedal... 
O curso pasado esta promoción formaba un único grupo, o alumnado non acude ao centro educativo 
dende finais de marzo (período do estado de alarma e as vacacións estivais), a nova realidade escolar 
vén acompañada do uso de máscaras, novos hábitos hixiénicos, redución de contacto cos outros 
compañeiros/as tan habitual na nosa etapa, cambios familiares e sociais...será fundamental atender ao 
seu estado emocional para poder identificar posiblesdesaxustes e realizar unha actuación inmediata, se 
fose necesario. 
A distribución da aula será por recunchos: Lóxicamatemática, Letras, Robótica/IPads, Plástica. A 
metodoloxía será por secuencia didácticas, partimos dun centro de interese común e en cadarecuncho o 
grupo reducido asinado realizará diferentes tarefas relacionadas coa temática. Ao longo da xornada 
cada grupo realizará as tarefas de cada recuncho. O material manipulable será de plástico ou 
plastificado para poder facer unha desinfección adecuada despois do seu uso. No caso doutro tipo de 
material terase en conta a cantidade e dispoñibilidade para o desempeño das tarefas. Ao finalizar a 
xornada establecerei un espazo para a limpeza correcta do material. O alumnado participará nesta 
actividade,na medida do posible, tomando conciencia da importancia de ter o material da aula limpo e 
evitar así os contaxios. 
O edificio de Infantil conta cun dous baños, un dentro da aula de Infantil A, e outro máis grande, de uso 
compartido polo resto de aulas. Conta con tres pilas e tres inodoros. Para previr, na medida do posible, 
contactos cruzados (diferentes aulas) asinarase un servizo (pila e inodoro) para cada aula. Contará 
cunha etiqueta identificadora para tal fin. 
1 e 2º PRIMARIA: 
Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e 
a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo 
lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o 
risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben 
de ser accesibles sen supervisión. Para isto, á entrada de cada aula, o profes@r encargado de impartir a 
clase nesa hora botará xel hidroalcohólico a cada un dos alumnos para dirixirse as súas cadeiras 
correspondentes 

mailto:profes@r
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Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. Cada alumno estará sentado en mesas 
individuais separadas entre elas a unha distancia de 1 metro. Asimesmo, para realizar actividades 
referentes ó proxecto farase en grupos de 3 ou 4 nenos de maneira estable.  
Para o xogo dentro da aula organizarase o seu uso de xeito individual, garantindo a desinfección 
posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas 
e serán de fácil desinfección (a profesora titora garantirá a desinfección adecuada de ditos materiais). 
Eliminaranse xoguetes, mobles ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. Fomentaranse os 
xogos en grupo que permitan manter unha distancia de seguridade, como por exemplo, “bingo” ou “quen 
é quen”. 
No caso de ter que usar o baño, estará indicado o asignado a cada nivel e dentro deste cada peza 
asignada a cada aula (wc 1ª A -wc 2ºA, lavamáns 1ºA-lavamáns 2ºA). Só poderá ir de un en un de cada 
clase, e isto regularase a través dun semáforo na porta para no levar a despistes. Cando saia o alumno 
do baño desinfectarase a manilla da porta da clase, por parte do profesor correspondente. 
O sistema de recantos organizarase respectando os grupos colaborativos establecidos dentro da titoría, 
asignando a diario a cada grupo, un recanto de xogo diferente. 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os 

xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

4º ED. INFANTIL: 
Durante o recreo, levaranse a cabo actividades e xogos de psicomotricidade que non requiran material: 
mariola, circuítos, xogos de imitación, xogos de memoria. Procurarase alternar pequenos momentos de 
actividade e movemento con tempo para a relaxación. 
O tempo previsto para a merenda é de aproximadamente 45 minutos inicialmente pero irá reducíndose a 
medida que o alumando vaia adquirindo autonomía persoal. 
5º ED. INFANTIL e 6º ED. INFANTIL B: 
Cada grupo terá asignada unha zona dentro do patio do centro delimitada correspondentemente. Os 
elementos de xogo como tobogáns, bicis... non se van empregar, así como areeiros en grupo xa que 
provoca a xuntanza entre o alumnado. Tampouco está permitido traer xoguetes da casa. 
As actividades a realizar no tempo de lecer deberán cumprir cos criterios sanitarios establecidos no 
protocolo. Polo tanto, algún exemplo sería: mariola, vexo-vexo, adiviñas, cancións... 
Tal como establece o protocolo, a merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en 
espazos diferenciados. No caso de ser posible, empregaremos o patio se o tempo o permite. A merenda 
realizarase antes da hora establecida para o lecer. 
6º ED. INFANTIL A: 
O alumnado de 6ºA de Infantil contará cun espazo asinado para o momento da parvada de media 
mañá, antes procederase a limpar cun desinfectante, traerán dun pano para delimitar o seu espazo e 
recoller as faragullas. Ao finalizar realizarase a unha desinfección das mesas. 
No momento do lecer, cada aula ten asinada unha zona de uso exclusivo durante todo o curso. 
Pintarase diferentes xogos no chan (mariola, tres en raia,...) para entreter ao alumnado no momento de 
lecer e fomentar a actividade física. 
No caso dun confinamento, na páxina web do centro habilitarase un link para acceder a un blogue onde 
se publicará o material para seguir coa actividade docente. Outras canles de comunicación coas 
familias serían o correo electrónico e a videoconferencia por medio plataforma ofertada pola Consellería 
de Educación. 
1º e 2º PRIMARIA: 
Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto. Os elementos de xogo comúns 
elimináronse, como os balóns, fomentando o uso da mariola, comba, pedra-papel-tesoira, vexo-vexo.... 
No caso dos días de chuvia, os recreos faranse dentro das aulas e para eso manteranse os grupos 
estables comentados anteriormente cun máximo de 4 persoas, utilizándose, por exemplo, puzzles, 
plastilina (uso individual identificado co nome do alumno), plantillas de debuxos, imáns, 
miniconstruccións, formación de palabras, entre outros xogos didácticos (ó seu remate procederase á 
desinfección oportuna). 
Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material 
(robótica, ipads, xogos...) despois de cada uso. 
O uso de máscara nestes grupos de idade será obrigatorio. 
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Id. 
 

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

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) 

- Aula de informática: 
• Existirá un horario de emprego para cada aula que permita que os equipos sexan 

desinfectados despois do seu emprego entre grupos. 
• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor con xel desinfectante  e 

panos desbotables. 
• Os/As alumnos/as deixarán sempre un posto baleiro entre eles/as de xeito que garanten o 

distanciamento social.  
 

- Ordenadores Edixgal: 
• O alumnado de 5º e 6º de Primaria usará cada un o seu  portátil e periféricos(rato, 

cascos,cargador,lapis,…). En ningún caso, poderán usar os de outro/a compañeiro/a. 
 

- Ordenadores de aula: 
• Todas as aulas dispoñen dun equipo  informático. 
• Corresponde ao profesorado organizar as quendas de uso e garantir a limpeza do mesmo así 

como do rato e teclado despois do seu emprego. 
- Instrumentos, ferramentas, productos,…do taller de Tecnoloxía, laboratorio e  aula de Música:  
              Nas aulas específicas nas que se empreguen elementos, instrumentos e ferramentas que 
poidan ser utilizados por alumnado de diferentes grupos seguirase un estrito protocolo de desinfección  
de materiais nos últimos minutos de cada sesión que será supervisado polo mestre ou profesor/a 
especialista. 



Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 
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55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

- O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 
protección e hixiene que o alumnado  precise para a súa atención e readaptaranse no caso que fose 
necesario adoptar outras novas ou modificar as existentes. O centro educativo axustará todas as 
indicacións e comunicacións dirixidas á diversidade do alumnado que ten escolarizado e aos diferentes 
sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas especiais. 

- No caso de alumnado en modalidade de escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas 
medidas co fin de facilitar a súa comprensión por parte deste alumnado.  

- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso da máscara, tal 
como se esixe ao resto do alumnado.  A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo 
pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada (tal como se recolle no apartado 3.2 da 
Resolución da Consellería de Educación). 

- No caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar 
a distancia de seguridade, o profesorado que preste atención a este alumnado valorará o emprego de 
pantallas/viseiras, así como do uso de mamparas de protección. 

 

 

 

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) 

Cando as limitacións de espazo para desenvolver os apoios dentro da aula ordinaria ou as 
características e necesidades presentes no alumnado dificulten ou impidan a adopción das medidas do 
Plan, as intervencións dos especialistas, no presente curso 2020-21, desenvolveranse fóra do grupo- 
clase. En función desta análise de necesidades, establecerase a organización da atención ao alumnado 
con necesidades específicas de apoio educativo. As intervencións con este alumnado, con carácter 
xeral, desenvolveranse de xeito individual ou, en todo caso, respectando os grupos de convivencia (cun 
máximo de dous/dúas alumnos/as por sesión).  

Para as intervencións nas aulas do profesorado especialista de PT/AL irán a buscar e levar ao 
alumnado con neae á súa aula ordinaria,  a fin de ensinarlle as normas de desprazamento do protocolo 
e crear hábitos (pola dereita, non tocar as dependencias,  sinalización con pictogramas, frechas ...) 

O alumnado usará máscaras protectoras en todo momento sempre que non estea dispensado das 
mesmas (por razóns clínicas ou de idade). Neste caso empregaranse outros medios que permitan 
gardar medidas de prevención (pantallas protectoras/ viseira por parte do alumnado e profesorado) 

Ao comezo da sesión de apoio o alumno/a con NEAE, acompañado pola especialista de PT/AL, lavará 
as mans e/ou utilizará solución hidroalcólica. 

O persoal coidador atenderá ao alumnado que teña asinado, extremando as medidas de hixiene, 
empregará sempre o mesmo espazo para cambiar aos alumnos(o aseo número 11 que será exclusivo 
deste alumnado).O emprego de luvas e mascara será obrigatorio. 
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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) 

 
Reunións: 

• Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o ximnasio, 

xa que teñen as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada. 
• As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar na sala de mestres (sempre que 

participe un número inferior a quince persoas). 
• Para as reunións de equipos de nivel ou ciclo empregaranse unha das aulas dese nivel ou 

ciclo, coas medidas de seguridade reflectidas neste plan. 
Sala do profesorado: 
 

• Antes de acceder haberá que lavarse as mans. 
• A sala de profesorado permite a estancia simultánea de quince persoas, polo que nos recreos 

todo o profesorado que non estea de garda poderá estar nese espazo. Aínda así, prestarase 
especial atención á ventilación da sala mantendo as ventás abertas todo o tempo que sexa 
posible. 

• Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de  pedal. 
• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos 

equipos de traballo con xel desinfectante así como do rato, a pantalla e a superficie da mesa.. 
• Para empregar a máquina de café ou o dispensador de auga, os usuarios deberán realizar 

unha limpeza previa de mans e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar 
os vasos desbotables. Así mesmo, deberán desinfectar a zona de pulsadores tras o seu uso.  

• Non poderán deixarse  obxectos persoais enriba da mesa, deixando sobre ela aquilo 
• que sexa imprescindible para usar. 
• Cada quen deberá traer un estoxo co que precise, xa que non haberá material para compartir ( 

o de máis uso: lapis, bolígrafos, rotuladores, goma, afialapis,... ) 
• O material que si se vai compartir (grampadora, escáner, taladradora, impresora, …) haberá 

que limpalo cando se remate de usar. 
• Os percheiros serán utilizados preferentemente por aquel profesorado que non teña unha aula 

específica ou de titoría. 
• O teléfono tamén se limpará unha vez utilizado. 
• Na sala poderá estar á vez, un máximo de 15 persoas. (valorar ben os espazos). 
• Non se poderá facer uso das chaves das distintas aulas específicas polo que a caixa que as 

contén permanecerá pechada todo o curso escolar. 
• Poderán usarse todas as cadeiras pero sen movelas de lugar e de tal xeito que se manteña a 

distancia social recomendada.Deberá limparse o espazo da mesa utilizado e as cadeiras. 
• Haberá cartelería que recorde as normas e consellos. 
• Haberá papeleiras de pedal, que deben quedar ben cerradas despois do uso. 
• O persoal das empresas da máquina de café e auga accederan a sala a ser posible en horario 

de tarde. 
 

Despachos de Secretaría e Dirección: 
• Antes de acceder haberá que limparse as mans. 
• As persoas alleas ao centro só accederán con cita previa e por indicación dos membros do 

equipo directivo. 
• Cando algún persoal do centro empregue algún elemento deste espazo deberá limpalo despois 

do seu uso. 
Uso do teléfono: 

• O persoal docente usará o teléfono ubicado no arquivo para as chamadas que precise realizar 
ás familias, editoriais, librerías,…Tras o seu uso deberán proceder á súa desinfección para o 
cal disporán no mesmo de xel hidroalcolíco, desinfectante e panos desbotables. 
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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) 

Reunións dos órganos colexiados: 
1. Claustro: levaranse a cabo no ximnasio  nas condicións expostas no punto anterior. No caso de 

que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma 
ofertada pola Consellería. 
 

2. CCP: levaranse a cabo no ximnasio  nas condicións expostas no punto anterior. No caso de 
que a situación o impida, empregarase a comunicación telemática usando a plataforma 
ofertada pola Consellería. 

 

3. Consello escolar: neste caso empregarase a aula de usos múltiples, que permite que os 15 
membros garden a distancia social e poidan reunirse en condicións de seguridade. 
Igual que no caso do Claustro e da CCP, de ser necesario, empregaranse medios telemáticos. 
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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 

COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha 

previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

-Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 
á COVID-19. 

- Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de 
Educación e Sanidade. 

 

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). 

- Empregaranse a páxina web do centro  para a difusión de toda a información de relevancia con 
respecto a este tema, en especial as enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade. 

 

- Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese. 

 

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—) 

- Anotarémonos os primeiros días de setembro nos cursos ofertados dende o CAFI sobre o uso de 
ferramentas dixitais.   
- En calquera caso, o coordinador do equipo TICs será o responsable do traballo de mantemento da 
aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información 
básica), A 1 de setembro estará preparada cos cursos do 2020/2021 creados e co alumnado e a 
maioría do profesorado matriculado, quedaría o profesorado pendente de nova incorporación. O resto 
de funcións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) 
tamén forman parte das tarefas do equipo TICs, polo que non supón ningún cambio. 
O coordinador TIC é Jesús Teira Rois e a coordinadora EDixgal, Pilar Cobas Cajuso. 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións 

existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas 

medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa) 

- O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será dado a coñecer á comunidade educativa no 
primeiro trimestre. 
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63. 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) 

- A primeira versión deste Plan de adaptación á situación COVID-19 será publicada na web do centro 
e enviada ao persoal do centro por correo electrónico. 
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ANEXO I 
ENQUISA E AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19 
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ANEXO II 
 

 

Modelo de rexistro do uso da Aula de PT/AL 

 
Rexistro semanal de uso das aulas de PT/AL: SEMANA do …… ao …… de ………………. 

Aula Aula PT  AL (estancia nº ........ ) 
  

Especialista  

Rexistro de alumnado usuario da aula 

Hora LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9.10-      

      

      

      

      

      

TARDE 

      

      

Outras 

observacións 
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ANEXO III 

Modelo de rexistro de uso do departamento de orientación 
 
 
 
 

Rexistro semanal de uso do departamento de orientación: SEMANA do …… ao …… de ………………. 

Orientadora  

Rexistro de usuarios do departamento de orientación 

Hora LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9.10-      

      

      

      

      

      

TARDE 

      

      

Outras 
observacións 
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ANEXO IV 

Cuestionario de Avaliación de Medidas - Dto. de Orientación  

O presente cuestionario de Avaliación de Medidas do Departamento de Orientación (anexado ao  Plan de 

adaptación á situación COVID -19, no curso 2020/2021) ten como finalidade facilitar unha ferramenta de 

control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto á prevención e protección, tanto de 

traballadores como de alumnado e visitas ao centro. 

Aspecto a considerar na avaliación das medidas protección  Realizado 
1 Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade SI NON NP 
1.1 ¿Intercambiouse  información  coas familias?    
Detalle de medidas implantadas polo departamento: 

 Valoración das particularidades de cada alumno/a con neae en relación  á súa condición física e de saúde (situación 
de vulnerabilidade ou risco,  razón clínicas no caso da dispensa de uso de máscara de protección… )  

 Aspectos relevantes do período de confinamento e o período vacacional para ter en conta no seu coidado 
emocional. 

 Coñecemento dos obxectos comúns relacionados coa hixiene e explicar o protocolo de uso e practica na escola e na 
casa. 

 Coñecemento das normas de uso dos materiais: obxectos persoais que pode traer da casa, marcalos con nome, non 
compartilos nin coller os de outros compañeiros/as… 

 

1.2 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se  un alumno/a con NEE 
presenta síntomas da enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas na atención a este alumnado: 

 Explicar o procedemento a seguir ás familias do alumnado con NEE no caso de que presente algún síntoma de 
enfermidade no centro educativo 

No caso de alumnado con NEE, seguirase o protocolo establecido con carácter xeral, realizando o acompañamento o/a 
traballador/a  que sexa una persoa de referencia para o alumno/a. 

2 Medidas Organizativas SI NON NP 

2.1 ¿Establecéronse horarios e procedementos para garantir a seguridade nos 
desprazamentos, entradas e saídas do alumnado con NEE?  

   

 Detalle de medidas implantadas na atención a este alumnado: 
Organizouse o horario e o procedemento para garantir a seguridade nos desprazamentos, entradas e saídas deste 
alumnado coas coidadoras e as profesoras de PT/AL. 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos 
procedementos da Consellería de Educación? 

   

 Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 Organizouse o espazo de traballo garantindo a distancia de seguridade e/ou empregando máscaras/ viseira/ 
mamparas como medida de protección. 

 
2.3 ¿Asegúrase que tanto o alumnado  con NEAE como os traballadores que os 

acompañan teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, papel desbotable 
para secado e papeleiras con pedal nos espazos que vai a empregar no 
centro educativo?  
¿Se é necesario, disponse de dispensadores xabonosos e/ou de solución 
alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alumnos/as? 
¿Están indicadas ou sinalizadas as medidas de protección é de hixiene para 
o seu correcto desenvolvemento? 

   



 

50  

Detalle de medidas para garantir a hixiene no traballo por parte dos profesionais que interveñen con alumnado con NEAE: 

 Disporase nos distintos espazos de traballo de productos de hixiene e prevención necesarios (solución 
hidroalcohólica, spray desinfectante, papel de limpeza ou panos desbotables e papeleira de pedal). 

Empregáronse cartelería e/ou señalización para indicar  normas de hixiene de mans, hixiene respiratoria, uso de máscara,  … 

2.4 ¿Limitáronse as visitas e habilitáronse espazos ou zonas de recepción 
(pais/nais, especialistas externos que interveñen con este alumnado) ao 
mínimo posible? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 Organizouse preferentemente a atención e coordinación coas familias e profesionais externos ao centro que 
interveñen co alumnado con NEAE, telefónica ou telemática. 

  No caso de ter que ser presencial, realizarase gardando as distancias de seguridade recollidas no protocolo da 
Consellería.  

 Habilitouse a Aula de usos múltiples, situada fóra do recinto no que están situadas as aulas e os traballadores do centro. 

2.5 ¿Establecéronse normas específicas para o uso do aseo do alumnado con 
NEE? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
Habilitouse un aseo destinado ao uso exclusivo do alumnado con NEE, dotado co material necesario para cumprimento das 
medidas de hixiene. O  alumnado que acceda a esta aseo será sempre acompañado por persoal especialista encargado da súa 
atención. 
2.6 ¿Establecéronse normas específicas para o uso do comedor?    
Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
O uso do comedor e os desprazamentos ao mesmo por parte do alumnado con NEE realizaranse co acompañamento dunha 
coidadora ou dun mestre, quen traballaran as normas de prevención e hixiene. 
2.7 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, 

hixienízanse antes de cada uso? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
Con carácter xeral os útiles de traballo serán de uso individual, agás o equipamento informático, xa que non se dispón dun 
ordenador para cada alumno/a con NEAE, Establecéronse medidas de hixienización antes e despois de cada uso dos equipos 
utilizados 
2.8 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior 

(limitacións de mobilidade)? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 Están establecidas normas de uso do ascensor, limitándose o seu uso só as persoas que o precisen por motivos de 
mobilidade que deberán usar máscara, sen prexuízo das previsións contidas no punto 3.2. da Resolución do 28-08- 
2020. 

 
3 Medidas de prevención e protección, equipamentos, limpeza e 

ventilazación. 
SI NON NP 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións 
sanitarias que se deben seguir en relación ás medidas de prevención do 
contaxio e as medidas a adoptar, individuais e específicas para o lugar de 
traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 Os traballadores dispoñen de información en relación ás medidas de prevención do contaxio e as medidas a 
adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar.  

 

3.2 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias e 
organizáronse normas para o desenvolvemento da actividade de limpeza 
requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 Dotouse de produtos de limpeza e protección nos espazos requiridos e establecéronse normas para o 
desenvolvemento da limpeza e hixiene requirida. 

3.3 ¿Establecéronse directrices para a ventilación periódica nas instalacións, 
diariamente e adicionalmente con ventilación natural durante máis de 
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quince minutos? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 Establecéronse normas e periodicidade para a correcta limpeza e ventilación das instalacións empregadas. 

4 Sinalización SI NON NP 

4.1  ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as 
mans, non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado, etc.) co 
alumnado con NEAE ? 

   

Detalle de medidas implantadas con este alumnado: 

 O centro educativo axusta todas as indicacións e comunicacións relativas ás medidas de protección e hixiene, 
dirixidas á diversidade do alumnado que ten escolarizado e aos diferentes sistemas de comunicación utilizados. 

 Establecéronse dinámicas dirixidas a hixiene de mans con este alumnado. 
4.2 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de 

seguridade e o sentido da circulación a manter?, segundo o marcado pola 
Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

  O centro dispón das sinalizacións mediante marcas  no chan para indicar as distancias e o sentido da circulación, 
segundo o marcado pola Consellería de Educación. 

 Para os desprazamentos no centro, entradas e saídas, alumnado que carece de autonomía, organizarase a atención 
por parte das dúas coidadoras ou do profesorado especialista PT/AL coas que conta o centro, garantindo sempre o 
cumprimento das medidas de seguridade e hixiene recollidas no protocolo. 
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ANEXO V 

Modelo de checklist de limpeza dos aseos 

Numeración do aseo: Indicar período: Do ______ a ______ de ________ 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Hora realización                

Nome 
responsable 

               

 
Indicar período: Do ______ a ______ de ________ 

Hora realización                

Nome 
responsable 

               

 Indicar período: Do ______ a ______ de ________ 

Hora realización                

Nome 

responsable 

               

 Indicar período: Do ______ a ______ de ________ 

Hora realización                

Nome 
responsable 

               

 Indicar período: Do ______ a ______ de ________ 

Hora realización                

Nome 
responsable 
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Anexo VI 

Modelo de checklist de ventilación 

Nome da aula: Indicar período: Do ______ a ______ de ________ 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Hora inicio 

Hora fin 

Nome conserxe/ 

limpadora 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome docente 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome docente 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome docente 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome docente 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome docente 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome docente 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome docente 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome docente 

     

Hora inicio 

Hora fin 

Nome conserxe/ 

limpadora 
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ANEXO VII 

Parte mensual de faltas do alumnado 

Grupo:                                                                                             Curso 2020/21 

Mes: 
Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 


