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CPI PLURILINGÜE O CRUCE 

 

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

VERSIÓN 4 

29 de setembro de 2021 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15003376 CPI Plurilingüe O Cruce 

 

Enderezo C.P. 

Avda de Pablo Iglesias 15185 

Localidade Concello Provincia 

A Coruña Cerceda A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881 880 500     cpi.cruce@edu.xunta.es 

Páxina web 

    www.cpi.cruce.gal 
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INTRODUCIÓN 

 

O presente protocolo foi elaborado segundo modelo homologado facilitado pola conse-

llería de sanidade. 

Este documento inclúe recomendacións e directrices en relación ás medidas de 

prevención e hixiene fronte á Covid-19 para as actividades e instalacións do centro, 

durante el curso 2021-22, as cales poderán ser actualizadas cando os cambios da si-

tuación epidemiolóxica así o requiran. 

A adopción e seguimento das medidas contempladas ten como obxectivo contribuír a 

que docentes e persoal do centro, alumnado e familias afronten esta apertura dos cen-

tros no curso actual de xeito seguro e contribúa a reducir o risco de contaxios, resultando 

fundamental a asunción individual e colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizacións iranse recollendo nas diferentes versión do plan e serán rexistradas 

no apartado “seguimento e avaliación do Protocolo” 
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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) 

881880500 
 

 

Membro 1 Gema I. Castro Pico Cargo Directora  

Tarefas 
asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo covid.  

• Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia do Covid 19. 

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.  

• Coordinación e planificación dos aspectos organizativos do centro (propostas de actua-
ción, valoración e propostas de mellora) Comedor, entradas, saídas, patios, espazos.  

• Difusión da información ao Claustro. 

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

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario. Coordinación dos aspectos 
pedagóxicos do centro.Coordinación na interlocución coa Administración.  

• Xestión de gromos entre o persoal do centro (docente o non docente).  

• Velar porque os grupos de convivencia estables non interactúen con outros grupos do 
centro para evitar así o número de contactos. 

• Informar a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención 
da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar e as ins-
trucións para o correcto manexo 

• Comunicación coas familias. 

Membro 2 María Pazos Ponte Cargo Xefa estudios de E.primaria 

Tarefas 
asignadas 

• Organización das quendas de garda: entrada/saída/recreo. 

• Difusión da cartelería e das pegadas Coronavirus. Para esta tarefa requirirá axuda dou-
tras compañeiros e compañeiras que elas designarán. 

• Difusión da información ás familias. 

• Difusión da autoenquisa ás familias. 

• Xestión da atención educativa en caso de gromos 

Membro 3 Raquel Veira Díaz Cargo Xefa de estudios de ESO 

Tarefas 
asignadas 

• Traballo cooperativo nos aspectos organizativos do centro (propostas de actuación, va-
loración e propostas de mellora): Comedor, entradas, saídas, patios, espazos. 

• Rexistro e inventario do material Covid en E.I. para comunicar a súa reposición, se é o 
caso, á secretaria do Centro. 

• Acompañar o/a alumno/a ao espazo do centro asignado para illar persoas con síntomas 
compatibles, mentres non se realiza o traslado.  

• Dispoñer dun listado de todo o alumnado e do persoal do centro (por aula e co profesor 
asignado á mesma no que figure identificación persoal, números de teléfono de contacto 
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3. Centro de saúde de referencia 

Centro  Centro de Saúde de Cerceda Teléfono  981 685 515 

Contacto  

 

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

Cuarto pequeno da segunda planta, antes almacén de libros. 
Dotado con ventilación axeitada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos des-
botables. 
Estará dotado de material de protección individual, como luvas e máscaras. 

 
 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

EDUCACIÓN INFANTIL 82 

4º Infantil A 14 

4º Infantil B 14 

5º Infantil A 21 

6º Infantil A 19 

6º Infantil B 14 

EDUCACIÓN PRIMARIA 179 

1º A 17 

2º A 16 

2º B 19 

3º A 15 

3º B 14 

4º A 16 

4º B 17 

5º A 22 

5º B 22 

6º A 21 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 135 

1º ESO A 19 

1º ESO B 18 

2º ESO A 17 

2º ESO B 17 

3º ESO A 20 

3º ESO B 20 

4º ESO A 21 

4º ESO B 24 

 
TOTAL ALUMNADO CENTRO 

 
397 
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6. Cadro de persoal do centro educativo  

Mestres Educación Infantil 6 

Mestres educación Primaria 10 

Especialistas 8 

Profesorado Educación Secundaria 19 

Auxiliar Técnico Educativo 1 

Persoal non docente 11 

Total 55 

 
 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia  

 

Etapa E.INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

14 Nº de profesorado asig-
nado 

5 

 

Etapa E.INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

14 Nº de profesorado asig-
nado 

5 

 
 

Eta
pa 

E.INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aul
a 

 Nº de alumnado asig-
nado 

20 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 

Eta
pa 

E.INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aul
a 

 Nº de alumnado asig-
nado 

19 Nº de profesorado asig-
nado 

5 

 

Eta
pa 

E.INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aul
a 

 Nº de alumnado asig-
nado 

16 Nº de profesorado asig-
nado 

5 

 
 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

17 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

16 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 
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Etapa E.PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

15 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

14 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

16 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

17 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 
 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

22 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

22 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asig-
nado 

21 Nº de profesorado asig-
nado 

4/5 

 
 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia  
 

Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas xerais que o resto á hora 
de actuar cando non estean na súa aula. Estes grupos de convivencia estable deberán 
evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o 
número de contactos 
 
Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 
 
O alumnado de Primaria  accederá con máscara a aula e unicamente poderá quitala 
cando estea sentado no seu sitio no comedor.  
Terán unha bolsa con nome para gardar a máscara cando non sexa necesario o seu 
emprego, cun colgador para poder colocala no gancho lateral das mesas.( Retirarán a 
mascara no momento da merenda) 
 
Formaremos grupos de traballo cooperativo estables (4/5 alumnos/as), de tal xeito que 
se reduzan as interaccións físicas entre grupos. Deste xeito, garantimos que dentro da 
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aula o contacto directo unicamente se produza entre grupos dun máximo de 5. Nos 
momentos nos que todo o grupo poida estar xunto, como recreos ou traslados, o 
alumnado deberá levar a máscara posta, agás Educación Infantil.  
 
Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos 
de emprego máis común).Cando sexa necesario empregar material común, 
distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos grupos, tendo que ser 
desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.  
 
Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, ou saír ao patio, comedor 
etc, deberán respectar o percorrido deseñado para ese grupo en concreto e na orde 
de entrada/saída asignada. 
 
Os grupos estables de convivencia terán como único espazo para as actividades 
lectivas a aula asignada, con excepción das materias de psicomotricidade/educación 
física e nas de Valores e Reforzo, estas se impartirán noutras aulas e deberán ser 
desinfectadas e ventiladas durante 5 minutos polo profesorado responsable do grupo 
antes de que sexa usada por outros alumnos/as. 
 
A merenda da mañá tomarase  no patio.Cada alumno/a terá a súa botella/bote con 
auga que traerán cada día da casa na mochila. En ningún momento compartirán 
botellas, vasos, cubertos, etc. 
 
Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, e cando 
sexan imprescindibles e impliquen a interacción con membros doutro grupo, será 
preciso o emprego da máscara.  
 
Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material, 
cando este sexa gardado de xeito grupal, o alumno/a encargado/a de material 
procederá á preceptiva desinfección de mans antes de levalo a cabo.  
 
Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa 
con xel hidroalcohólico do rotulador que empregue.  
 
Cando teñan que facer presentacións en voz alta para todo o grupo, empregarase 
máscara, pois é un momento sensible para que as gotículas alcancen unha maior 
distancia. 
 
Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer 
unha correcta desinfección de mans. 
Cando a incidencia do Concello sexa “Nova normaildade” os grupos do mesmo nivel 
educativo poderán compartir espacios no patio. 

 
 

9. Canle de comunicación 
 

 
Tal e coma se establece no protocolo da Consellería de Educación no seu apartado 2 
de "Principios Sanitarios Básicos" se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa 
de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas 



 

Páxina 9 de 36  

non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. 
A persoa afectada ou a súa familia comunicarán tanto a situación de ausencia ao 
centro escolar coma o resultado á persoa do Equipo Covid do centro educativo, 
segundo a súa etapa educativa, como se recolle no presente documento no apartado 
correspondente ao Equipo COVID do centro.  
Este membro do equipo comunicarallo a unha das persoas coordinadoras. 
 
Canles de comunicación 
 
PROFESORADO 
Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid) 
Correo electrónico: cpi.cruce@edu.xunta.es 

 
ALUMNADO 
Vía telefónica chamando ao CPI 
Correo electrónico: cpi.cruce@edu.xunta.es 

 
PERSOAL NON DOCENTE 
Vía telefónica (centro ou coordinador do equipo covid) 
Correo electrónico: cpi.cruce@edu.xunta.es 

 

 

 

10
. 

Rexistro de ausencias 

 

Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alum-
nado. Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), 
engadiremos un específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía 
compatible coa covid-19. As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán 
rexistradas no convencional, pero ao figurar no específico por covid-19 quedará a 
eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de absentismo escolar e, 
ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirmación 
do caso. As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán en-
tregadas cada fin de mes á persoa que exerza a Xefatura de Estudos.  
 
Ver ANEXO I.  Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 autori-
dades sanitarias e a familia do afectado: 

mailto:cpi.cruce@edu.xunta.es
mailto:cpi.cruce@edu.xunta.es
mailto:cpi.cruce@edu.xunta.es
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 • 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. 

 
 

 
Medidas xerais de protección individual 

 

12
. 

Situación de pupitres  
 

En función do número de alumnos/as, mostramos diferentes opcións de coloca-
ción dos pupitres, poden verse nos distintos planos que figuran nos anexos 
 

 

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  
 

Será necesaria a asignación de espazos diferentes para alumnado de relixión ou va-
lores 
Algunha materia de 4º da ESO precisa de desdobles (biblioteca) 
 

 

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

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, 
adoptamos as seguintes medidas:  

 Emprego de máscara como norma xeral./Pantallas de metecrilato 
 Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo espe-

cífico que se realiza, as aulas de PT e AL contarán con mamparas de protección 
que serán empregadas cando sexa necesario.  

 Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen visei-
ras protectoras, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co em-
prego da máscara. 

 Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha 
ventilación de quince minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos em-
pregados.  

 Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo, que irá 
anexo ao plan. 

 

 
 
 

15. Titorías coas familias  
 

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 
 
Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería no curso 
20/21.  



 

Páxina 11 de 36  

 
Presencial para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta 
modalidade, a reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente, previa cita e 
garantido a distancia social. Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a 
pertinente desinfección de mans. Cando nalguha destas reunións sexa necesario o 
visionado dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias 
da mesma e evitar a manipulación conxunta. En ambos casos, será obrigatoria a cita 
previa, empregando calquera das canles reflectidas nas NOFC (abalar móbil, axenda 
do alumnado, teléfono). 
Estas reunións presenciais non poderán coincidir coas entradas e saídas de alumnado 
(Mañá, tarde, medio día, recreos) 

 
 
 

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

 

A información coas familias será principalmente:  
A través da páxina web do centro ,http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicruce/,(este 
curso non se entregarán circulares en papel para evitar outra posible canle de infec-
ción por COVID). 
Por Abalar móbil. Solicitarase a comezo de curso a todas as familias que instalen a 
aplicación para facer as comunicacións.  
Coas familias que non poidan ter esta aplicación empregarase o correo electrónico 
ou a chamada telefónica como vía alternativa.  
 
Con provedores 
-Vía telefónica.  
-Por correo electrónico. 
Con visitantes 
- Vía telefónica ou por correo electrónico, pero sempre CON CITA PREVIA se a reu-
nión ten que ser presencial.  
Con persoal do concello  
- Vía telefónica.  
- Por correo electrónico.  
- De forma presencial cando se requira de xeito necesario.  

 
 

17. Uso da máscara no centro 
 

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante per-
soal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os es-
pazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será 
obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 
específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 
Usarase SEMPRE (con excepción do alumnado de Infantil por ser menor de 6 anos 
aínda que será ALTAMENTE RECOMENDABLE O SEU USO) máscara durante:  
Desprazamentos polo centro, de forma individual ou en grupo.  
Nos desprazamentos aos aseos durante as actividades lectivas.  
Na entrada e saída do centro  
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Nos recreos.  
No transporte.  
Na biblioteca.  
No comedor mentres non están comendo/bebendo. 
Nas reunións de claustro, consello escolar, xuntas electorais, titorías coas familias, 
departamento de orientación, etc.  
Nas actividades de Educación Física que non permitan manter a distancia mínima. 
Para o acceso ao centro toda persoa, tanto da comunidade educativa como externa, 
terá que levar máscara. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 
 

O plan difundirase a través da web do centro. 
 
• Enviarase ás familias o ligazón da páxina web a través de Abalarmóbil. 
 
• Trasladarase á ANPA para que o difunda a través das súas canles habituais. 
 
*Deixamos a porta aberta a modificacións nesta primeira versión, xa que as 
achegas que recibamos da comunidade educativa pode dar lugar a melloras no 
documento. 

 
 

 
Medidas de limpeza 

 

19
. 

   Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a lim-
par de xeito frecuente  

 

CONSERXE Apertura de aulas. 
 

LIMPEZA DE 
MAÑÁ  

 
Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado. 
Limpeza/desinfección/reposición de material de produtos de hi-
xiene, dos baños tres veces ao día. 
Limpeza do comedor entre quendas 
Limpeza dos pasamáns. 
Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente. 

LIMPEZA DE 
TARDE 

A limpeza que se está levando a cabo de forma diaria e que se re-
colle no contrato vixente, pero facendo fincapé non só na limpeza 
senón tamén na desinfección (aulas ordinarias e específicas, des-
pachos, sala de profesorado, conserxería, secretaría, ximnasio...) 
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20
. 

Distribución horaria do persoal de limpeza  
 

Horario do persoal de limpeza ( 4 persoas, este ano o Concello reforza a limpeza con 
dúas persoas máis) 
 

1. De 8:45 a 15:45 
 

2. De 8:45 a 13:45 
 

3. De 14 a 21 
 

4. De 15 a 20 
 
Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen 
en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos 
dúas veces ao día. 
Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 
frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e 
outros elementos de similares características así como de billas elementos das cister-
nas e outros dos aseos. 
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. 
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con 
tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera 
contacto accidental. 

 
 
 

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

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou cal-
quera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Mi-
nisterio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións 
da etiquetaxe. 
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 elemen-
tos de 
protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 
Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 
Este material será subministrado polo Concello 
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

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

 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 
 

En todas as aulas do centro haberá un modelo para apuntar as ventilacións das au-
las. A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado polo pro-
fesorado. 
O resto da mañá terá que ser o profesorado do grupo o que, antes de cada cambio 
de clase, abra as ventás durante 15 minutos, e deixarao reflectido no modelo de 
checklist. Ver modelo de control para ventilación de aulas.  
 
ANEXO III 

 

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

 
 
 

 
Material de protección 

 

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

A secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de protec-
ción que teña o centro.  
Para iso crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do centro denomi-
nado “material Covid19”.  
A directora do centro, e membro do equipo COVID-19, tamén levará a contabilización 
e o inventario de material de protección e certificará os consumos e os gastos produ-
cidos. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 
 

Para realizar as compras do material de protección consultouse a distintos provedo-
res e aceptouse a oferta que se considerou mellor en canto a relación calidade / 
prezo. 
Presentando a lexislación vixente, non se pagou o IVE nestas compras (Real De-
creto– lei 27/2020, de 4 de agosto).  



 

Páxina 15 de 36  

O número de papeleiras e de dispensadores comprados (tanto de parede como de 
mesa) foron contabilizados para poñer un en cada aula (tanto ordinaria como especí-
fica) e en cada espazo común, como nos recomenda e esixe o protocolo de adapta-
ción ao contexto COVID-19 nos colexios.  
O aprovisionamento de máscaras para todo o persoal do centro será individualizado, 
pero o centro disporá sempre dunha certa cantidade para usalas en caso de que 
sexa necesario, e estarán situadas nun armario de secretaría. Ata agora, a Conselle-
ría dotou ao centro con 50 máscaras.  
A Consellería comprometeuse a enviar unha marcara lavable para o persoal docente 
Cada aula dotarase de panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohó-
lico para o seu uso individual, que se empregará en cada cambio de aula e na lim-
peza por parte do alumnado da súa mesa e cadeira, así como para limpar o material 
que teña que usar na aula.  
Todos os dispensadores de parede e de mesa terán xel hidroalcohólico e o persoal 
de limpeza será o encargado de enchelos antes de estaren baleiros. 

 

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

En cada aula ou espazo do centro (departamentos, sala de profesorado, despachos, 
administración, ximnasio, sala de pais/nais, sala de illamento, cafetería, comedor...) 
haberá un dispensador de xel de parede á entrada e un dispensador de mesa. 
En cada espazo dos citados anteriormente, colocarase unha papeleira con tapa e ac-
cionada con pedal.  
En secretaría haberá varias caixas de máscaras dispoñibles para repoñer en caso de 
rotura ou deterioro 

 
 
 

 
Xestión dos abrochos 

 

28. Medidas  
 

 
Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que te-
ñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illa-
mento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter 
contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
 
No suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a de-
senvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o pro-
tocolo de actuación: 
 

 Levarase ao ESPAZO COVID 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. 

 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 chama-
rase ao 061. 
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 O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 
protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata 
que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no cen-
tro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a 
persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura 
Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle infor-
mática). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os 
contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de 
contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da 
vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a 
con- sideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar 
en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sani-
dade. 

 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha 
consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de soli-
citude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acu-
dirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

 Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomenda-
cións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña 
que estar illada unha parte (aula ou grupo de aulas) man- tendo o funciona-
mento do resto da forma habitual en función do número de contactos identifi-
cados en cada abrocho. 

 

 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e 
educativa  

A responsable de realizar as comunicacións será a directora do centro, e na súa au-
sencia as xefas de estudios. 
 

 

 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes  

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 soli-
citante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do 
centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar.  
Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo 
do colexio : cpi.cruce@edu.xunta.gal 
 
Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura 
territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. 
 
Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcen-
tros reflectindo no apartado observacións a casuística. 
 
ANEXO   Solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible 
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Medidas de carácter organizativo 

 

31. Entradas e saídas  

 

 
O Obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar aglomeracións 
nos tempos de espera nas entradas e saídas. 
O éxito desde plan dependerá do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto 
polas familias como por parte do profesorado. 
 

ENTRADAS 
 
ALUMNADO NON TRASPORTADO 
 
O alumnado accederá a centro pola porta peonil (entrada principal) e pola porta do 
pavillón, netre as 9:25 e as 9:35.Os acompañantes só poderán acceder ao recinto es-
colar ata as zonas marcadas para familias, onde o profesor/a de garda guiará aos 
nenos e nenas ata o edificio. 
O alumnado procederá, segundo os niveis, do seguinte xeito: 
 
Educación Infantil 
 
O alumnado de Educación Infantil pode entrar acompañado por un só proxenitor (os 
acompañantes deberán usar máscara) ata a súa zona de espera. O profesorado de 
garda recollera ao alumnado e o acompañará á aula onde o esperara a titora ou 
profesor/a.  
Estes horarios poderán sufrir modificacións en base ás aportacións do claustro. 
O alumnado de Educación Infantil con horario de adaptación seguirá as instrucións 
dadas polos/as titores/as ás familias antes do inicio do curso. 
 
Educación Primaria e ESO 
 
O alumnado de primaria e de ESO accederá directamente ás súas aulas, guiados polo 
profesorado de garda 
Un acompañante poderá acompañalos ata as zonas sinaladas. 
Entrada pola porta principal ata a zona sinalada con bandas 
Entrada pola porta do pavillón ata a zona das escaleiras e rampa. 
 
Todos irán cara as súas aulas utilizando as portas e escaleiras que lles correspondan. 
Debendo en todo momento manter as medidas de distanciamento físico interpersoal. 
Alí estarán os seus profesores/as esperando dentro da aula. 
 
O alumnado de Educación Secundaria accederá ás aulas directamente baixo a 
supervisión do profesorado de garda e polas escaleiras de tecnoloxía 
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* IMPORTANTE 
Con carácter xeral os pais/nais non poden entrar no centro, só en caso de cita 
previa coa titora/titor , co equipo directivo ou coa orientadora. Pola seguridade 
de todos e todas é obrigado cumprimento respectar esta norma.  
 
 

ALUMNO TRANSPORTADO 
 
Os autobuses entraran no centro non antes das 9:20. O alumnado usuario do 
transporte escolar, unha vez baixe do autobús, procederá, segundo os niveis, do 
seguinte xeito: 
 
Alumnado de infantil 
 
O alumnado de Educación Infantil entrará ata a súa zona de espera acompañado polas 
coidadoras do autobús. O profesorado de garda recollerao e acompañarao mentres 
non sexa recollido polas titoras de Educación Infantil Os titores e titoras de Educación 
Infantil recibirán ao alumnado na aula entre as 9:25 e as 9:30 
 
Educación primaria 
 
O alumnado de Educación Primaria terá un lugar asignado no patio cuberto, debida-
mente sinalizado, no que deberá esperar en orde ata o momento da entrada. Nos gru-
pos de primaria haberá profesorado de vixilancia. O alumnado de Educación Primaria 
transportado esperará na zona de espera do seu grupo de convivencia dentro do re-
cinto escolar, excepto o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, que accederá as 
aulas directamente pola porta do patio cuberto. O profesorado estará xa na aula reci-
bindo o alumnado.  
Ás 9:25 cada grupo entrará no centro guiado polo profesorado de garda, cun intervalo 
de tempo suficiente para que non haxa aglomeracións nos corredores e nas  
escaleiras.  
O/a titor/a será o/a encargado/a de asegurarse de que os alumnos/as boten xel 
hidroalcohólico nas mans antes de entrar na aula, mentres que serán os/as titores/as 
de Educación Infantil os/as que lle botarán o xel ao alumnado directamente nas mans 
e agardarán uns segundos para asegurarse de que foi absorbido 

 
ESO 

O alumnado de Educación Secundaria accederá ás aulas directamente baixo a 
supervisión do profesorado de garda.  
 

Nos casos nos que o alumnado chegue tarde, fora do horario de entrada, comunicarao 
na secretaría, segundo indican as normas recollidas no NOF.     
 
Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas mar-
xes do corredor de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual 
respectando a distancia de seguridade. Estas circunstancias están convenientemente 
sinalizadas mediante carteleira e dispositivos visuais tanto no chan como nos para-
mentos. 
Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará 
pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 
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SAIDAS 
Educación Infantil 
O alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL sairá gradualmente a partir das 15:55 
Os/as titores/as acompañarán ao alumnado ata a zona de espera das familias e as 
coidadoras acompañará ao alumnado usuario do transporte ata os autobuses.  
 

Mediodía o alumnado de Infantil que non utilice o servicio de comedor fará a saída  ás 
12:45 e volveran a entrar ás 14:15, será entregado polo profesor que esté nese 
momento na aula, na zona de recollida de infantil.   
 
Educación Primaria 
O alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA sairá gradualmente a partir das 15:55 horas. 
O profesorado acompañarao ata a zona das familias, zona de diante da rampa de 
acceso ao pavillón , as familias poderán escoller saír pola porta do pavillón ou ben 
esperar a que os autobuses salgan do centro e , só entón poderán baixar pola porta 
peonil principal. 
O alumnado de Educación Primaria que teña irmáns en E. Infantil sairá co 
alumnado de trasporte ata a zona de recollida de familias de E.Infantil e sairán xuntos 
ben pola porta peonil principal o polo pavillón, se lles da tempo poderán baixar antes 
de que saian os autobuses. 
 
O profesorado de garda de saída vixiará as saída do alumnado de trasporte ata o 
autobús.  
 
Mediodía: o alumnado de Primaria que non faga uso do comedor sairán ás 12:50 e 
volverán a entrar ás 14:20 , poderanse recoller na zona de recollida de familias (Zona 
porta peonil principal) 

 
ESO 
 
O alumnado de EDUCACIÓN SECUNDARIA sairá gradualmente a partir dás 15:00 
horas.  
O alumnado non usuario de transporte nin de comedor terá que ir ata o portal da zona 
das familias, sen paradas nin demoras no percorrido, baixo o control do profesorado 
de garda de saída.  
O alumnado usuario de transporte e comedor terá dúas quendas de comida. De 15:00 
a 15:30 e de 15:30 a 16:00 nese momento terán que ir directamente aos buses ou á 
porta de saída. 
 
A orde de saída será gradual do seguinte xeito: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4ºESO. Non 
sairá ningún grupo ata que acabe de saír o grupo anterior. Antes de saír, todo o 
alumnado debe limpar as mans con hidroxel. 
 
*Alumnado de 5º e 6º de Primaria autorizado a baixar so e alumnado da ESO. Sairán 
co alumnado de trasporte e se dirixiran, sen demora, á porta de saída que escollan. 
 
Agradecemos ás familias que abandonen a entrada do recinto escolar en canto 
saia o alumno/a que veñen recoller coa fin de evitar aglomeracións. 
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32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

 
O obxectivo das seguintes medidas é a non aglomeración de persoas, tanto a entrada 
como a saída dos centros, debendo en todo momento garantir as medidas de 
distanciamento físico interpersoal. 
 
Diferenciamos dúas portas de acceso (peonil)  ao centro: 
 
Porta principal (ao lado do portalón de acceso de vehículos) 

 
Porta do pavillón 
 
Ás 9:25 abriremos ambas portas.  
 
 
Planos de circulación de entradas e saídas 
 
ANEXO  
 
 

 

33. Cartelería e sinaléctica  

Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos 
comúns, en sitios visibles. 
A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade bási-
cas. 
Os corredores estarán marcados con frechas indicativas e/ou pegadas no chan das 
rutas a seguir, sempre pola dereita do mesmo. 
Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica co-
rrecta dese procedemento 

 
 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 
Ver punto 31. 
Todo o alumnado irá directamente ao autobús sen deterse no patio. No patio terán 
que cumprir as mesmas normas que nos períodos de lecer, e dicir, evitar as aglome-
racións mantendo a distancia de seguridade e , por suposto, sempre coa máscara 
posta ata o momento de xantar. 
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35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia   

 
EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
Entrada:  
 
1 profesor na zona 11 
1 profesor/a na entrada de Educación Infantil ( para recibir aos que traen os pais e 
nais) 
1 profesor/a no corredor da planta baixa 
1 profesor/a no corredor da primeira planta 
 
Recreos: os profesores/as acompañarán ao alumnado na hora do recreo 
 
Saídas: 
1 profesor/a na zona 11 
1 profesor na zona de autobuses 
1 profesor na zona de recollida familias 
 
As titoras ou profesores/as de E.Infantil entregarán ao alumnado nas aulas e os cui-
dadores dos buses os recollerán nas aulas. 
 
 
ESO 
Entrada:  
1 profesor/a na entrada de autobuses.  
2 profesor/a nos corredores da ESO.  
 
Recreo: 3 profesores/as nos patios 
 
Saídas:  
2 profesores/as de garda no corredor da ESO ás 15:00 
1 profesor/a na saída 
 
Coidadores do comedor ás 16:00 
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Medidas en relación coas familias e ANPA 

 

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  

O acceso do alumnado ao Servizo de Plan “Bos días cole” será similar ao realizado en 
cursos anteriores.  
Accederan ao centro pola porta principal.  
So poderá acceder ao recinto escolar un acompañante (sempre con máscara), que 
deixaran aos seus fillos na porta do comedor ao/á responsable do servizo de madru-
gadores/as. A empresa que realiza o servizo deberá presentar o seu protocolo que, en 
todo caso, deberá ter en conta o seguinte:  
 
O alumnado maior de 6 anos deberá levar máscara. 
O alumnado deberá limpar as mans con hidroxel á entrada e á saída.  
Lembraráselle ao alumnado os protocolos de hixiene e contacto social.  
Deberá manter os grupos estables de convivencia do centro, diferenciando zonas para 
cada un deles (as mesmas que se empreguen para o comedor). Entre cada grupo 
deberá existir a maior distancia posible.  
Non se compartiran materiais de ningún tipo. Empregarán os aseos da planta baixa. 
Os encargados do plan vixiarán o fluxo aos aseos. O alumnado de Educación Infantil 
será recollido por profesorado do centro. O alumnado de Educación Primaria esperará 
a que o alumnado do patio acceda ás súas aulas. Nese momento, o persoal do Plan 
deixará que este alumnado vaia ás súas clases ou zonas de espera. Deberá facelo 
coa máscara posta, e gardando a distancia de seguridade. O persoal do Plan debe 
deixar todo recollido para facilitar as tarefas de limpeza e desinfección. Rematado o 
servizo, o persoal de limpeza realizará a limpeza e desinfección do espazo empregado. 

 

37 Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo 
de comedor  

A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto 
do centro educativo é competencia do Concello 

 

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

Xuntanzas da ANPA: As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por me-
dios telemáticos, evitando en todo caso as xuntanzas que supoñan un número ele-
vado de persoas. Cando se realice algunha xuntanza presencial, unha vez rematada, 
deberán realizar unha limpeza e desinfección do espazo empregado. En ningún caso 
os usuarios do cuarto da ANPA poden acceder ao edificio ao longo da xornada esco-
lar. Para a atención das familias deben establecerse mecanismos telemáticos que 
eviten a necesidade de que as familias acudan a realizar xestións (teléfono, domici-
liacións...). Cando iso non sexa posible, sería conveniente establecer un sistema de 
cita previa.  
 
As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación 
epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 
• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería. 
• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita.  
 
Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 
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• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de 
xeito presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do 
colexio o suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha solici-
tude previa para asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación perti-
nentes. 
• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito 
telemático. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do 
centro. 
As titorías levaranse a cabo con cita previa. Empregarase para dita solicitude os can-
les habituais: abalar móbil, axenda do alumnado, cita co profesor/a, correo electró-
nico, chamada telefónica. 
Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, Terán lugar na 
aula da titoría da alumna/o e coas seguintes medidas: 
• Emprego de máscara. 
• Hixiene de mans ao acceder á aula. 
• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia. 
• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para 
ter unha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 
O horario desta reunión non coincidirá nunca cos tempos de entrada e saída de 
alumnado do centro ou de baixada ou subida dos tempos de lecer para asegurar o 
máximo distanciamento social, preferentemente só acudirá un membro da familia. 
Cando nalgunha destas reunións sexa necesario compartir documentos, avisarase 
previamente para facer copias e evitar así a manipulación conxunta 
As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse de xeito 
telemática, agás a de 4ª de educación infantil que se fará presencial na aula do grupo 
en 3 quendas e adoptando as preceptivas medidas de seguridade. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de per-
soas. No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas de preven-
ción (usos obrigatorio de máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre 
que se permita manter a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas. 
En todo caso, calquera realización de eventos debe cumprir cos seguintes requisitos: 
- Manter a distancia interpersoal de 1,5 metros.  
- Desinfección das mans para o acceso ao evento.  
- Desinfección de cadeiras que se usarán durante o evento. - Uso de máscaras en 
todo momento.  
- Evitarase o uso de micrófonos e, de ser preciso usalos, desinfectaranse antes e 
despois de que o use cada persoa.  
- No caso de que se use un equipo musical será manexado por unha única persoa. 
Evitaranse actuacións nas que teñan que intervir grupos estables mesturados con 
outros grupos diferentes se non se poden manter as distancias de seguridade e más-
caras. 
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Medidas para o alumnado transportado 

 

41. Medidas  

 
Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia 
do alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehí-
culo leven posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu 
asento en todo momento. Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso 
escolar para unha realizar unha mellor trazabilidade dos contactos. 
Este alumnado terá prioridade para entrada nas aulas con carácter xeral. 
O transporte escolar realizará a súa parada no centro no mesmo lugar que en cursos 
anteriores. Chegada ao centro: 
 
O alumnado de Educación Infantil será acompañado á zona de espera de Infantil, 
diante das aulas 
O alumnado de Educación Primaria transportado esperará na zona de espera do seu 
grupo de convivencia dentro do recinto escolar, excepto o alumnado de 5º e 6º de 
Educación Primaria, que accederá as aulas directamente pola porta do patio cuberto. 
O profesorado estará xa na aula recibindo o alumnado.  
O alumnado de Educación Secundaria accederá ás aulas directamente pola porta do 
patio baixo a supervisión do profesorado de garda. 
  
Saída do centro:  
O alumnado tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria será recollido na 
aula por persoal do centro e será acompañado ata a zona de espera do autobús no 
patio escolar. Faranse ringleiras coa suficiente separación entre alumnos/as.  
O alumnado de Educación Secundaria dirixirase directamente á zona de aparcamento 
dos autobuses, baixo o control do profesorado de garda  
 
Priorización do alumnado para o uso do transporte: Con carácter xeral, cando se esta-
blezan limitacións de capacidade dos vehículos, quedan suspendidas as autorizacións 
de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado con 
dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). No caso de que a capacidade dos vehí-
culos non resulte suficiente para o traslado de todo o alumnado, o criterio de prioridade 
é o de maior distancia de residencia ao centro educativo e a idade dos alumnos ou 
alumnas ,tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o trans-
porte se realice en condicións de seguridade. 
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Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado  

 
O alumnado de Infantil e Primaria accederá ao comedor acompañado polo docente 
co que teña a última sesión da mañá e durante o desprazamento fará USO DA MÁS-
CARA. Tamén se encargará de que o alumnado faga unha correcta hixiene de mans 
antes de acceder ao comedor. Durante as primeiras semanas o profesorado de ESO 
que imparta docencia a última hora en cada grupo tamén acompañará ao alumnado 
ao comedor para asegurarse de que se fai uso do recorrido correcto segundo o reco-
llido neste Plan. 
O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia 
no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia 
anterior separando os grupos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos 
durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade. 
O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a 
continuidade do grupo de pertenza, sen prexuízo do establecido para os grupos cola-
borativos. 
Os menús serán empratados en cociña e servidos en bandexa 
 
O comedor do CPI O Cruce é un comedor de xestión directa  cun número de comen-
sais diarios de 377. Por esta razón, e para garantir o distanciamento social estable-
cido, é necesario organizar catro quendas para comer. 
 
QUENDAS DE COMEDOR 
 

 

QUENDA GRUPOS HORARIO 

1ª Infantil e 1º e 2º de Primaria 12:50 – 13:30 

2ª 3º,4º,5º e 6º de Infantil 13:35 – 14:20 

ESO 

1ª 1º e 2º 15:00 – 15:25 

2ª 3º e 4º 15:30 – 16:00 

 O alumnado de ESO alterna turno semanalmente 
 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en conside-
ración que debe ser o mesmo durante as diferentes quendas) (non incluír datos 
de carácter persoal) 

Este curso contamos con 17 persoas que colaboran no bo funcionamento do come-
dor 

 

44. Persoal de cociña  

Ademáis das súas funcións habituais, este ano terán que dobrar turno e polo tanto o 
esforzo é moito maior. 
Cociñeira xefa:1 
Axudantes de cociña: 4 
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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 cuber-
tas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións inclui-
rán normas de uso e limpeza) 

Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo que permita que os equipos 
sexan desinfectados despois do seu emprego entre grupos. 
• Cando o grupo de convivencia estable entre na aula, lle corresponde ao mestre lem-
brar aos usuarios que fagan ese labor con xel e panos desbotables. 

 

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

Uso de ximnasio por grupos estables de convivencia. 

PROTOCOLO CLASES EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 2021/22 

- O alumnado deberá asistir coa roupa deportiva posta. Non se poderá facer uso dos 

vestiarios ao comezo da clase. Poderase cambiar o calzado no ximnasio ou polide-

portivo. 

- Cada alumno/a terá asignado un lugar no ximnasio ou polideportivo onde deberá 

permanecer até que o/a profesor/a dea as instrucións para o comezo das actividades 

da clase. 

- Cada alumno/a deberá traer unha bolsa ou pequena mochila, que deberá ter a man 

durante toda a clase, co seguinte contido: 

- Unha máscara e un estoxo para gardala de xeito seguro cando sexa necesario reti-

rala. Sería aconsellable unha máscara de reposto. 

- Botella de auga individual claramente identificada. Non existirá a posibilidade 

de beber das billas, polo que cada alumno/a será o responsable da súa hidratación. 

- Unha toalla. 

- Ao remate da clase o alumnado poderá facer uso dos vestiarios, por quendas, coa 

limitación dun terzo da súa capacidade. 

 

 
 
 
 

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

O alumnado seguirá as indicacións dos sentidos de circulación 

 

48. Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso 
acomodadas ás xerais establecidas no protocolo) 
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Este curso recuperamos a biblioteca e o uso farase por grupos estables de conviven-
cia e grupos da ESO 

 

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

Limitación de aforo a 2 persoas 

 
 
 

 
Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos  

 
 

PATIOS DE INFANTIL 
 

Os alumnos de EI adiantan o recreo ás 11:00 ata ás 11:30. 
 

                                                              SEN CHOIVA 

 L M M X V 

ZONA 1: Parque 4º EI 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B 

ZONA 5: Cancha baloncesto 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B 4º EI 

ZONA 4: Cancha baloncesto 5º EI B 6º EI A 6º EI B 4º EI 5º EI A 

ZONA 3: Cancha baloncesto 6º EI A 6º EI B 4º EI 5º EI A 5º EI B 

ZONA 2: Frente escaleiras 6º EI B 4º EI 5º EI A 5º EI B 6º EI A 

 

 

 

 

                                                                        CON CHOIVA 

 L M M X V 

ZONA 6: Metade patio verde 5º EI A 5º EI B 6º EI A 6º EI B      R 
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ZONA 7: Metade patio verde 5º EI B 6º EI A 6º EI B 5º EI A      O 

ZONA 9: Cuberto entrada  6º EI A 6º EI B 5º EI A 5º EI B      T 

ZONA 8: Nova cuberta 6º EI B 5º EI A 5º EI B 6º EI A      A 

ZONA 20: Ximnasio 4ºEI 4º EI 4ºEI 4ºEI 4ºEI 

 

 

 

                                                                               RECREOS PRIMARIA 
 

 SEN CHOIVA 

HORA SAÍDA  ORDEN 
ENTRADA 

L M M X V 

11:32 ZONA11: Cuberto atrás 1º 1º 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 

11:31 ZONA 12: Zona mariola 2º 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 1º 

11:30 ZONA 13: Zona Voleibol 3º 2ºB 3ºA 3ºB 1º 2ºA 

11:29 ZONA 14: Mural 4º 3ºA 3ºB 1º 2ºA 2ºB 

11:28 ZONA 15: Entrepistas 5º 3ºB 1º 2ºA 2ºB 3ºA 

11:30 ZONA 17: Zona futbol 1º 4ºA 4ºB 5º 6ºA 6ºB 

11:31 ZONA 16: Zona baloncesto 2º 4ºB 5º 6ºA 6ºB 4ºA 

11:34 ZONA 9: Cuberto entrada 5º 5º 6ºA 6ºB 4ºA 4ºB 

11:33 ZONA 18: Metade explanada 3º 6ºA 6ºB 4ºA 4ºB 5º 

11:32 ZONA 19: Metade explanada 4º 6ºB 4ºA 4ºB 5º 6ºA 

 

Os que van para as zonas 11, 12, 13, 14 e 15 sairán pola porta de madeira que da ao patio 
de primaria. 
Os que van para as zonas 9, 16, 17, 18 e 19  sairán pola porta principal. 
 

 

 

 CON CHOIVA 

HORA 
SAÍDA 

 ORDEN EN-

TRADA 
L M M X V 

11:30 ZONA 11: Cuberto 
atrás 

1º 1º 1º 1º 1º 1º 
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11:37 ZONA 9: Cuberto en-
trada 

10º 2ºA 2ºA 2ºA 2ºA 2ºA 

11:36 ZONA 8: Nova cuberta 9º 3ºB 3ºB 3ºB 3ºB 3ºB 

11:30 ZONA 10: Saída patio 
primaria 

2º 2ºB 2ºB 2ºB 2ºB 2ºB 

11:35 ZONA 6: Metade patio 
verde 

8º 3ºA 3ºA 3ºA 3ºA 3ºA 

11:34 ZONA 7: Metade patio 
verde 

7º 4ºA/B 4ºA/B 4ºA/B 4ºA/B 4ºA/B 

11:30 ZONA 21: Pavillón 3º 4ºB/A 4ºA/B 4ºA/B 4ºA/B 4ºA/B 

11:31 ZONA 22: Pavillón 4º 5º 5º 5º 5º 5º 

11:32 ZONA 23: Pavillón 5º 6ºA 6ºA 6ºA 6ºA 6ºA 

11:33 ZONA 24: Pavillón 6º 6ºB 6ºB 6ºB 6ºB 6ºB 

 
• 2ºA,  sairá  pola porta de madeira que da ao patio de primaria. 
• Os que van para o resto das zonas sairán pola porta principal. Os que veñan do pavi-

llón empezar a voltar ás 11:58 e virán camiñando polo pórtico de columnas cuberto. 
• Os que están nas zonas 6 e 7 entrarán pola porta de madeira lateral. 

 
RECREO ESO 

 
Posto que non son grupos estables, as zonas de recreo non están delimitadas aínda que se 
controlará o mantemento da distancia de seguridade. 
 
CON CHOIVA 
 
Posto que no caso de choiva os grupos da ESO van a coincidir cos grupos de EI as zonas 
habilitadas para eles serán: 
 
Zona 11: cuberto atrás 
Zona 25: pórtico 
Zona 21: pavillón 
Descansillo tecnoloxía 
 

 
 

 
 

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) 

Ver Pto 35 
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Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros 
cursos de primaria 

 

52. Metodoloxía e uso de baños  
 

 
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 hidro alcohólico 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.  
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo.  
No caso de ter unha mesa longa ou espazosa asignaranse mediante sinaléctica os 
espazos que poden utilizarse separados por unha distancia de entre 1 e 1,5 metros. 
Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e 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 serán de fácil desinfección. Eli-
minaranse  xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.  
Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organi-
zar distintas quendas.  
Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como areeiros 
en grupo xa que provoca a xuntanza entre o alumnado.  
A organización dos recreos poderá limitarse a un solo grupo con alternancias horarias 
entre grupos, a criterio da dirección do centro.  
Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección 
do material (robótica, xogos...) despois de cada uso.  
 
En versións posteriores deste documento engadiranse aspectos máis concretos, como 
o uso dos baños dentro da aula, o desenvolvemento das asembleas, a organización 
da aula ou o emprego de elementos de protección como poidan ser as mamparas de 
separación. 

 

53. Actividades e merenda  
 

Infantil 
A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados. No caso de ser 
posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. 
Para isto poden empregarse as mesas do patio principal e as pistas (serán instaladas 
ao longo do mes de agosto ou principios de setembro)  
O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomera-
cións. 
Primaria e ESO 
Farase No patio, mantendo a distancia de seguridade e sen moverse, procurando que 
as merendas sexan faciles de comer e tome o menor tempo posible. 
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Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 

54. Emprego do equipamento  

Existirá un horario de emprego para cada nivel educativo que permita que os equipos 
sexan desinfectados despois do seu emprego entre grupos. 
 
• Cando o grupo de convivencia estable entre na aula, lle corresponde ao mestre lem-
brar aos usuarios que fagan ese labor con xel e panos desbotables. 
 
Tablets: 
•. Despois do seu emprego, os equipos deben ser devoltos ao armario para a súa 
cargaautomática. 
• - O grupo de convivencia estable que utilice as tablets será o encargado de desinfe-
talas. 
 
Ordenadores E-DIXGAL: 
• Cada alumna/o ten asignado o seu propio netbook, o cal será de uso propio e intrans-
ferible. 

 
 

 
Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, 
establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 
alumnado con NEE) 

As medidas de protección con alumnado con NEE serán as de caracter xeral 
 
• O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de máscaras 
transparentes, pantallas, no caso de que o alumnado non poida usar as habituais. 
 
• No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamente 
deste na entradas, saídas, traslado polo centro e no recreo, así como na hixiene de 
mans no momento de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de 
ir ao baño, tras enbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa 
preciso; dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 
 
• O Departamento de Orientación colaborará co Equipo Covid na identificación das 
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 
 
• O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este 
alumnado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con NEE. 

 

56. Medidas e tarefas. Seguimento  

As medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada cir-
cunstancia. 
Intercambio de información entre o profesorado, familia e ATE 
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Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas  

Todas as convocatorias de reunións serán remitidas por medios electrónicos, do 
mesmo modo se enviará a documentación necesaria para o desenvolvemento da reu-
nión (documentos a aprobar). Polo que todo o profesorado ten a obriga de facer revi-
sión diaria do seu correo electrónico corporativo. 
As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar en diferentes aulas, 
sempre mantendo as medidas de seguridade reflectidas neste plan. 

 

58. Órganos colexiados  

Promoveremos que as reunións de coordinación e aquelas outras actividades 
no lectivas que sexan posible, se realicen de forma telemática 

 
 

 
Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde  

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención 
e hixiene fronte á covid-19. Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas 
descritas no protocolo das Consellerías de Educación e Sanidade. Será obriga de todo 
o Claustro a participación en actividades de tipo formativo. 
Actuacións xerais a través do tratamento transversal nas materias. 
Deseñaranse e implementaremos actividades interdisciplinares de educación e proco-
ción para a saúde no centro que inclúan medidas de prevención, o benestar emocional, 
a hixene e a promoción da saúde fronte ao COVID-19, para facer do alumnado un 
axente activo e competente na  prevención e mellora da súa saúde e da comunidade 
educativ, favorecendo actitudes, habilidades e coñecementosContaremos coa colabo-
ración do Departamento de orientación. 

Participaremos nas xornadas O coidado do benestar emocional da comunidade edu-

cativa 

 
 

 
 

60. Difusión das medidas de prevención e protección  

Empregaranse todas as canles de comunicación que habitualmente utiliza o colexio 
para a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en es-
pecial a enviada polas Consellerías de Educación e Sanidade. 
Canles de comunicación: 
 

✓ Páxina web 
✓ Abalarmóbil 
✓ Instagram 
✓ Facebook 
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61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais  
 

Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as 
aulas virtuais e edixgal, como quedou demostrado ao longo do curso 19/20.  
 
No primeiro trimestre de curso o profesorado que o desexe participará en unha for-
mación en recursos Formación en 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), que, a día de hoxe, xa está preparada para o 
comezo de curso cos cursos do 2020/2021 creados. O resto de funcións (comunica-
ción coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) ta-
mén forman parte das tarefas do equipo TICs, polo que non supón ningún cambio. O 
seguinte cadro recolle, ademais do coordinador TIC e Edixgal, os mestres coordina-
dores das aulas virtuais dos ciclos non edixgal. 
 
 

PROFESOR/A CARGO 

xxxx  Coordinador TIC e Edixga 

xxxx Coordinador aula virtual Primaria 

xxxx  Coordinadora aula virtual ESO 
 

 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”  

 
O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade 
posible para que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este 
documento recollerá as datas das reunións coas familias e o horarios de entrada e 
saída do primeiro día. 
Xa se enviou ás familias do alumnado de 4º de E.Infantil o documento do plan de 
adaptación.  

 
 
 

63. Difusión do plan  

Utilizarase como mecanismo  para a súa difusión a páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Páxina 34 de 36  

ÍNDICE DE ANEXOS:  
 
ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID  
 
ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
 
ANEXO III PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILI-
DADE EN ÁMBITOS NON SANITARIOS  
 
ANEXO IV: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL ES-
PECIALMENTE SENSIBLE  
 
ANEXO V: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE SEGURIDADE NO 
CENTRO EDUCATIVO  
 
ANEXO VI: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO 
EDUCATIVO”  
 
ANEXO VII: PLANOS TIPO DE COLOCACIÓN NAS AULAS  
 
ANEXO VIII: PLANOS DE CIRCULACIÓN EN TIPOLOXÍAS DE CENTROS  
 
ANEXO IX: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS  
 
ANEXO X FOLLA DE REXISTRO DE LIMPEZA DOS BAÑOS 
 
ANEXO XI FOLLA REXISTRO COMPRAS E DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE PRO-
TECCIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Páxina 35 de 36  

 
 
 
ANEXO I 
 
 
ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 . Todo o alumnado, profe-
sorado e persoal non docente terán que facer esta avaliación antes de vir ao CPI. 
 
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar sínto-
mas clínicos de sospeita de ter infección por Corona virus. De presentar calquera des-
tes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde e informe ao equipo covid. 
 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas   

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 
 
Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
 

  SI NON 

CONVIVIU nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + confirmado?   

cunha persoa en illamento por sospeita 
de infección pola COVID19? 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
 
D./Dª ____________________________________________________________, con 
DNI número ________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 
______________________________________________, matriculado no curso 
_________,  
 
do CPI Plurilingüe O Cruce  DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE  
realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete 
a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes 
supostos:  
 
- Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu 
pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo.  
 
- Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a 
non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. 
A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID 
do centro.  
 
 
En __________________________________, a ___  de  __________ de 2021.  
 
 
ASDO. ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


