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1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15010058 CPI DO FEAL 

 

Enderezo C.P. 

RÚA RIO SECO S/N 15572 

Localidade Concello Provincia 

NARÓN NARÓN A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881938177 cpi.feal@edu.xunta.gal 

Páxina web 

www. edu.xunta.gal/centros/cpifeal  
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Id. Introdución 

Este documento segue o recollido “RESOLUCIÓN CONXUNTA DAS CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E DE SANIDADE POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO 
DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 PARA O INICIO DO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
LECTIVA NO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE 
GALICIA” e ás “ ,INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS 
COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO 
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 adaptando o recollido na normativa anterior de obrigado cumprimento, á realidade do 
CPI do Feal. 
En primeiro lugar hai que deixar constancia do carácter dinámico que pretende ter este plan, estando  aberto a 

modificación, a partir das achegas dos distintos colectivos da comunidade escolar, así como as experiencias que 

vaian xurdindo da súa aplicación. 

O cumprimento estrito deste documento e as súas modificacións, seguramente non sexa garante de que no centro 

educativo non se produzan contaxios do COVID – 19, pero reducirá moito as posibilidades, co beneficio que iso terá 

para o noso alumnado. 

Garantir un ensino de calidade, sexa presencial ou telemático no peor dos casos, é a prioridade de todo o claustro 

do CPI do Feal. 

Para lograr os obxectivos recollidos neste plan, teremos que traballar  e colaborar  día a día , familias, alumnado, 

profesorado e persoal non docente. Tamén a Consellería de Educación deberá cooperar para o que estes se 

cumpran, xa que na súa man está dotar dos recursos necesarios en aqueles aspectos máis preocupantes, como 

son a limpeza o transporte escolar e o comedor. 
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Id. 
Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto 669535002 

881938177 

Membro 1 Juan Carlos Bedia  Vidal Cargo Director. 

Tarefas asignadas 

 Elaboración do Plan, informar do mesmo a toda a comunidade educativa, 

e remitilo á inspección educativa. 

 Manter a comunicación   dende   o   centro   educativo   cos   diferentes   

órganos   da Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de 

Sanidade ou do Sergas. Correspóndelle así mesmo a comunicación co 

persoal do centro e coas familias e alumnado. 

 Contacto co centro de saúde de referencia. 

 Contacto co persoal docente e non docente, ante a posibilidade dun 

contaxio. 

 En colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a 

distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado 

e certificar os consumos e gastos producidos. 

 Establecer as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades 

sanitarias e educativas en caso de peche e ter que por en marcha a 

reactivación da actividade lectiva por fases. 

 Dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e 

do persoal do centro (a información deberá agruparse por aula e co 

profesor asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma) no 

que figure a identificación persoal, un ou varios números de teléfono de 

contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades 

sanitarias. 

 Identificación das necesidades de protección e hixiene do alumnado 

precisa para a súa atención. 

 Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas 

de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro 

educativo chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

 Establecer en colaboración co Equipo de Orientación, medidas concretas 

para o alumnado con NEE segundo as súas tipoloxías. 

 Identificar ao alumnado que teña dificultades de  conexión  ou  falla  de  

equipamento  para  que  a  consellería  adopte  as medidas oportunas que 

minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios 

telemáticos. 

 Propoñer suplentes no equipo por se algún dos titulares tivera que 

ausentarse por un tempo prolongado. 

Membro 2 Paula Neira Somoza Cargo Xefa Estudos Primaria 

Tarefas asignadas 

 Elaboración do Plan, informar do mesmo a toda a comunidade educativa. 
 Contacto co centro de saúde de referencia. 
 Contacto co persoal docente e non docente, ante a posibilidade dun 

contaxio. ( Profesorado Infantil e Primaria) 
 En colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a 

distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado 
e certificar os consumos e gastos producidos. (Infantil e Primaria) 

 Establecer as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades 
sanitarias e educativas en caso de peche e ter que por en marcha a 
reactivación da actividade lectiva por fases en Educación Infantil e 
Primaria. 

tel:881938177
tel:881938185


 

 
 

C. P. I. do Feal 

R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) /  

C. I. F.: Q-6555032-I 

Teléfono:  881 938 177/ Fax: 881 938 185 

E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web: 
www.edu.xunta.es/centros/cpifeal 

 Dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e 
do persoal do centro (a información deberá agruparse por aula e co 
profesor asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma) no 
que figure a identificación persoal, un ou varios números de teléfono de 
contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades 
sanitarias. (Infantil e Primaria) 

 Identificación das necesidades de protección e hixiene do alumnado 
precisa para a súa atención. (Infantil e Primaria) 

 Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas 
de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro 
educativo chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

 Establecer en colaboración co Equipo de Orientación, medidas concretas 
para o alumnado con NEE segundo as súas tipoloxías.(Infantil e Primaria) 

 Identificar ao alumnado de Infantil e Primaria que teña dificultades de  
conexión  ou  falla  de  equipamento  para  que  a  consellería  adopte  as 
medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación 
realizada por medios telemáticos. 

 Todas aquelas asignadas ao director ou Xefa de Estudos de ESO en 
ausencia dos mesmos. 

Membro 3 Ana Nieves Cortizas Díaz Cargo Xefa Estudos ESO 

Tarefas asignadas 

 Elaboración do Plan, informar do mesmo a toda a comunidade educativa. 
 Contacto co centro de saúde de referencia. 
 Contacto co persoal docente e non docente, ante a posibilidade dun 

contaxio. ( Profesorado ESO) 
 En colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a 

distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado 
e certificar os consumos e gastos producidos. (ESO) 

 Establecer as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades 
sanitarias e educativas en caso de peche e ter que por en marcha a 
reactivación da actividade lectiva por fases en ESO. 

 Dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e 
do persoal do centro (a información deberá agruparse por aula e co 
profesor asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma) no 
que figure a identificación persoal, un ou varios números de teléfono de 
contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades 
sanitarias. (ESO) 

 Identificación das necesidades de protección e hixiene do alumnado 
precisa para a súa atención. (ESO) 

 Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas 
de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro 
educativo chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

 Establecer en colaboración co Equipo de Orientación, medidas concretas 
para o alumnado con NEE segundo as súas tipoloxías.(ESO) 

 Identificar ao alumnado de ESO que teña dificultades de  conexión  ou  falla  
de  equipamento  para  que  a  consellería  adopte  as medidas oportunas 
que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios 
telemáticos. 

 Todas aquelas asignadas ao director ou Xefa de Estudos de ESO en 
ausencia dos mesmos. 

Suplentes Propóñense 3 suplentes por si algún dos membros do Equipo tivera que ausentarse por 
baixa médica. 
Asumirían a tarefa na orde na que son propostos. 

Suplente 1 Montserrat Fernández Carballeira Cargo Secretaria 

Suplente 2 Sandra Miguez Fabal Cargo Coordinadora E. Infantil 

Suplente 3 Víctor Novo Carballeira Cargo Xefe de Departamento de 
E. Física. 
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3. Centro de saúde de referencia 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE NARÓN Teléfono 981 38 37 91 

Contacto Julia Leira Vivero 

 

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

Titoría situada  na planta baixa dentro de conserxería. 
O espazo é pechado pero dispón de ventá que facilita unha boa ventilación. 
Ten teléfono polo que o profesor que acompañe ao alumno illado poderá poñerse en contacto coa familia 
ou autoridades sanitarias. 
Conta con dispensador de hidroxel, máscaras, papel desbotable e papeleira con pedal e bolsa. 

 

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

EDUCACIÓN INFANTIL (FEAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          73 

EDUCACIÓN INFANTIL (AULA MIXTA FREIXEIRO) 7 

EDUCACIÓN PRIMARIA 329 

ESO 235 

  TOTAL 644 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

Nº DE PROFESORADO 60 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia. 
Dado o escaso espazo con que contamos nas aulas de E.Infantil e Primaria, decidimos formar grupos estables de 

convivencia.  En ESO, a situación de espazos é peor dado que as dimensións das aulas son as mesmas e o nº de alumnado 

maior. Sen embargo en ESO, dadas a características, un profesor por materia, desdobres e optativas faise imposible, polo 

que debido a imposibilidade de manter as distancias de seguridade será necesario estar coa máscara todo o tempo. 

 

Etapa E. INFANTIL Nivel 4º,5º,6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 7 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E.INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa E.INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa E.INFANTIL Nivel 5º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa E.INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 
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Aula  Nº de alumnado asignado 19 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 2 Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E.PRIMARIA Nivel 2 Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 4º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 5 

 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 5º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa E. PRIMARIA Nivel 6º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 5 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 10 
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Etapa ESO Nivel 1º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 10 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 10 

 

Etapa ESO Nivel 1º Grupo D 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 10 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 26 Nº de profesorado asignado 12 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 26 Nº de profesorado asignado 12 

 

Etapa ESO Nivel 2º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 26 Nº de profesorado asignado 12 

 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 3º Grupo C 

Aula  Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado 13 

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado  

 

Etapa ESO Nivel 4º Grupo B 

Aula  Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado  
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8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

 
- Evitar a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de 

contactos. 
- Reducir ao máximo a rotación do profesorado, titor e especialistas. Cando falte algún destes 

intentar que o substitúa un mestre dos xa asignados ao grupo. 
- Cada grupo irá ao recreo nunha hora e espazo determinado para non coincidir co resto dos 

grupos. 
- A saída farase escalonadamente  para coincidir o mínimo posible. 
- Obrigatorio uso de máscara, preferiblemente cirúrxica ou FFP2, coas excepcións contempladas 

na normativa. 
- Non se empregarán os percheiros, a roupa deixarase na cadeira de cada alumno. Esta medida 

será igualmente cumprida polos grupos de ESO. 
 

 

9. Canle de comunicación 

- Teléfono e correo electrónico  (do centro e móbil dos responsables COVID). Profesorado e 
persoal non docente. 

- Correo electrónico e teléfono do centro . Familias. 

 

10. Rexistro de ausencias 

- Persoal docente: a Xefatura de estudos rexistrará as ausencias do profesorado como é habitual 
e cargará as mesmas no Xade. 

- Persoal non docente: a Secretaría do centro rexistrará as ausencias e cargará as mesmas no 
Xade. No caso da Conserxe que depende do Concello xa ten un sistema de fichado que fai que 
o responsable de persoal do Concello rexistre as ausencias. 
Igualmente rexistraranse as ausencias do persoal de limpeza e comedor. 

- Ademais levaremos un rexistro das ausencias consecuencia de sintomatoloxía de posible 
COVID. Os diferentes titores entregarán o rexistro na Xefatura de Estudos o último día lectivo 
da semana. 

 

 

11. Comunicación de incidencias 

Cando se detecte una incidencia haberá que avisar  ao coordinador covid-19, quen  establecerá  
comunicación 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) 

 As dimensións das aulas son de 41,6 metros cadrados libres, descontados os armarios 

empotrados de cada aula. 

 Aula tipo de E. Primaria: 

 

 

 

 Aula tipo de ESO: Como en E.  Primaria. Nas aulas que non se garante o 1,5 m de separación 

entre pupitres, haberá mamparas como establece a Consellería. 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

Cada grupo ten asignada a súa aula de referencia. 
En Infantil e Primaria sempre que sexa posible, será o mestre especialista quen imparta a materia na 
aula de referencia. Cando excepcionalmente non sexa posible, o alumnado desprazarase en fila, 
mantendo as distancias de seguridade e coa máscara posta. 
Cando a aula fóra previamente empregada por outro grupo terá que ser desinfectada e ventilada 
previamente. 
En ESO, tamén será xeral que o profesor acuda ao aula de referencia do grupo. Cando non sexa posible 
excepcionalmente, antes de entrar ventilárase o espazo adecuadamente e desinfectarase cadeiras, 
mesas e material susceptible de ser compartido. 

 

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. 
 Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico que se 

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

 Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de 
cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

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

 

15. Titorías coas familias 

As titorías como norma xeral faranse telemáticas, ben a través da plataforma de videoconferencia que 
nos facilite a Consellería, ou telefonicamente. 
 
As titorías presenciais serán unicamente para casos moi excepcionais. Será o equipo directivo, 
escoitado o profesor e/ ou a familia, quen decidirá se procede. Loxicamente cando esta se produza, 
será gardando todas as medidas de prevención e hixiénicas que se segan no centro con carácter xeral. 
  
En ambos casos, será obrigatoria a cita previa, empregando calquera das canles reflectidas nas NOFC 
(abalar móbil, axenda do alumnado, teléfono) 
 

 

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

Como a situación esixe, este curso potenciarase o uso de ferramentas dixitais. 
A Web do centro será onde se recolla toda información importante para toda a comunidade educativa. 
Ademais de toda a información que vaia colgándose, enviarase notificación por ABALAR MÓBIL, polo 
que é moi importante a implicación das familias, descargando e empregando esta ferramenta. 
O teléfono e o correo electrónico será outra canle de comunicación, así como as videoconferencias cando 
a situación o requira. 
En canto ao persoal alleo ao centro, serán o teléfono e correo electrónico as ferramentas a empregar. 

 

17. Uso da máscara no centro 

 Obrigatorio para o todo o alumnado en todo momento, agás a excepción contemplada en infantil, 
nas actividades físicas no exterior cando se poida aseguras un distanciamento de 2 m e nos 
casos que polas características persoais e médicas debidamente xustificadas así o aconsellen. 

 O profesorado deberá dar exemplo empregando a máscara en todo momento e situacións. A 
única excepción contemplase para PT e AL en situacións concretas, polas características do 
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traballo. Nestes casos se empregaran mamparas ou viseras protectoras e garantirase un 
distaciamento suficiente. 

 Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un 
estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

 A obrigación contida nos apartados anteriores non será esixible para as persoas que presenten 
algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da 
máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de 
autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable 
a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou 
facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

 Teñen consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento 
polo alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o 
incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. 

 Polo que se respecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa 
normativa. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

Empregaremos os seguintes medios: 
 Web do centro. 
 Mensaxería Abalar. 
 Proporcionaremos á ANPA unha copia para que eles tamén a divulguen polos seus propios 

medios. 
 Editaremos unha pequena guía resumo para as familias que distribuiremos polas canles 

anteriores. 
 

 

Id. 

Medidas de limpeza ( Dotación actual: 2 limpadoras a tempo completo e 1 a 
media xornada ) 
Solicitaremos da Consellería a presenza a tempo completo de limpadoras para poder manter a desinfección 

adecuada no horario mantinal e manter dúas a tempo completo polas tardes. 

 

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

Horario de mañá: 
 Ventilación das aulas antes da entrada do alumnado. 
 Limpeza e desinfección dos baños 3 veces durante a mañá. 
 Limpeza e desinfección de pasamáns. 
 Limpeza e desinfección unha vez a media mañá de elementos comúns da sala de mestres. 
 Desinfección das alfombras da entrada unha vez entre nas aulas o alumnado. 
 Reposición de dispensadores de xel cando sexa necesario. 
 Desinfeccións puntuais nas aulas onde haxa intercambio de alumnado. 
 Desinfeccións nos recreos das aulas de E. Infantil. 

 
Esta é a proposta que dende o centro farase chegar a empresa de limpeza, estando abertos as 
súas achegas dado o seu maior coñecemento na materia. 

Horario de tarde: 
 As recollidas no prego de condicións para a empresa adxudicataria do servizo. 

 

 

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) 
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 08:30 – 13:30 horario de mañá: 1 limpadora 
 14:00 – 22:00 horario de tarde: 2 limpadoras 

 

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

A empresa adxudicataria deberá facilitar as súas traballadoras o material individual necesario para poder 
desenvolver con seguridade o seu traballo. Luvas, máscaras, material de protección ocular ( pantalla ou 
gafas), carros de limpeza individuais, e uniformes de traballo suficientes para poder cambialos 
habitualmente. 
Dende o centro farase un seguimento destas situacións e de non cumprirse comunicárase ao órgano 
competente da Consellería. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo colocarase un cadro. ( Ver en anexos ) 

 

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

En cada aula colocarase un cadro. ( Ver en anexos ) 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En cada espazo do centro haberá unha papeleira con tapa e pedal cunha bolsa de cor diferente as 
demais, onde se depositarán os residuos de hixiene persoal, panos, luvas, máscaras etc. As bolsas 
deben ser cambiadas todos os días e depositadas no contedor do centro. 

 

 

 

Id. 
Material de protección 

 

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

A secretaria do centro levará o rexistro e inventario diferenciado do material COVID- 19, para o que 
disporá dunha folla de calculo no se rexistre o material, unidades, data de compra e custe do mesmo. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

No mes de xuño dende o centro en previsión do que podería pasar no presente curso, fíxose unha compra 
de máscaras, hidroxel, pantallas, mamparas para atención ao público, papeleiras e panos. 
 
Para a reposición dos mesmos, faremos chegar a 3 empresas do Concello  invitación para que presenten 
unha oferta de dotación para todo o curso. 
 
Valorárase para aceptar a oferta, o menor custe económico e o compromiso de prazos para servir o 
material. 

 

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

 Material de uso individual (máscaras): Tanto profesorado como alumnado terán que acudir ao 
centro coa súa propia, ao ser obrigado o seu uso tamén fóra do entorno escolar. De todas formas 
a cada titor farase entrega delas para usalas cando se produza algún imprevisto.  Os titores 
informarán na Conserxería do centro cando precisen máis e lles serán entregadas cubrindo un 
documento de entrega. 

 Cada espazo do centro, así como as entradas, contarán con dispensador de hidroxel que será 
reposto polo persoal de limpeza. 
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 En cada espazo haberá papeleiras de pedal e tapa e panos, sendo os titores os encargados de 
solicitar en Conserxería o material que necesiten; cubrindo un documento de entrega do mesmo. 

 En Conserxería e en dirección haberá dotación do diferente material. 
 O equipo directivo revisará unha vez por semana os documentos de entrega de material a cada 

titoría. 
 O persoal de limpeza informará ao equipo directivo da necesidade de adquirir máis xel, repoñer 

papeleiras ou aquelo que elas consideren necesario. 
 

 

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) 

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

compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de 
COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con alguna persoa 
con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en 
espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención 
e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola 
Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición 
de casos de COVID-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de setembro 
polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: 
 

 Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica 
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo coas 
pautas establecidas no ANEXO VI: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 
CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e contactarase coa familia, no caso de 
afectar a alumnado.  

 A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria 
para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 
instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 
chamarase ao 061. O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo protexido por 
unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o 
equipo Covid do centro educativo comunicará os datos do positivo ao centro de saúde 
de referencia e incluirá á rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a 
identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

 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. 

 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica 
co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 

 Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade 
Sanitaria. 

 
 Escenarios no suposto dos gromos 

 A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 
grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun 
nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía 
de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo 
de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con 
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illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada 
por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes 
supostos: 
 

o 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. 

o 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 polo 
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. 

o 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, previsto no punto 10.1 deste protocolo. 
 

 A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de 
polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas 
as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións 
das autoridades sanitarias. 

 A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

 Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou 
centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo 
de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará 
o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

 

 

 

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) 

 Director e na súa ausencia unha das Xefas de Estudos. 

 

Id. 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

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

de ser o caso, de persoal substituto) 

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 do colexio : cpi.feal@edu.xunta.gal 
 
Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial 
correspondente, en espera da resolución da mesma. 
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Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no 
apartado observacións a casuística. 

 

 

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—) 

 ESO: 
Entrada e saída pola porta principal. (Alumnado de ESO) 
Entraran directamente a súa aula por orde de chegada 8:45 – 9:05, mantendo a distancia de seguridade 
e respectando o sentido de circulación indicado no centro. Acceden polas escaleiras directamente a súa  
aula polas escaleiras que van da entrada principal á ala de ESO, onde o profesor de 1ª hora os estará 
agardando. Desinfectarán as mans e farase un control de temperatura. 
Saída en filas dende as 13:50 pola porta principal. O profesor que imparta docencia a última hora 
acompañará ao seu grupo ata a  porta exterior do comedor. Saíran primeiro os da planta baixa e a 
continuación os da planta alta. 
O luns pola tarde comezarán entrar ás 16:20. O alumnado que chegue no transporte e o que espere á 

saída do comedor, terá que estar na parte dianteira, en grupos de non más de 5 (dende o 
22/10/2020 
 A saída será na mesma orde que pola mañá, comezando ás 18:00 . 

 E. INFANTIL E PRIMARIA: 
Entrarán directamente a súa aula por orde de chegada, mantendo a distancia de seguridade e seguindo 
o sentido de circulación. ( 08:45 -09:05). Unha vez na aula, desinfectarán as mans, farase un control de 
temperatura e deixarán as súas pertenzas na súa cadeira. 
Saída en filas pola porta traseira dende as 13:40. O mestre que imparta docencia no grupo a última hora 
acompañara ao alumnado ata a saída do recinto do alumnado transportado onde serán recollidos polas 
coidadoras dos buses. 
De E. Infantil a 4º E. Primaria entrarán  e sairán pola porta traseira. 5º e 6º o fará pola porta Azul do patio 
cuberto. 
 
Será moi importante o cumprimento estrito por parte de familias e profesorado dos horarios para o bo 
funcionamento. 
 
 

 

 

 

 

 

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 
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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) 

 O centro contará con cartelería informativa sobre os aspectos máis relevantes de acceso ao 
mesmo e as medidas básicas de seguridade relacionadas co COVID, en entradas e saídas. 

 En corredores, aulas e espazos comúns, tamén colocarase  a cartelería oficial da Consellería. 
 Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita 

do mesmo, e con bandas horizontais para manter a distancia de seguridade naqueles puntos que 
normalmente pode haber máis aglomeracións; entrada e hall da secretaria. 

 Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e un semáforo que 
indique se está baleiro ou ocupado. Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de 
mans e a técnica correcta para facelo. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

ENTRADAS. 
 EDUCACIÓN INFANTIL: Accederán coa coidadora pola porta principal de acceso ao recinto á  

parte traseira do centro, onde serán recibidos polo profesorado de garda e dirixidos as súas 
aulas. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: Accederán pola porta exterior principal de acceso ao centro e 
dirixiranse a entrada traseira, por onde accederán ordenadamente ás súas aulas. 

 ESO: Accederán ao recinto pola porta exterior próxima ao comedor e pola porta principal do 
centro dirixiranse a súa alula. 

En cada porta haberá un profesor de garda, velando por que as entradas sexan ordenadas e polo 
cumprimento das medidas de seguridade. 
Cando varios autobuses coincidan na chegada, baixarán ao alumnado por orde de chegada, tendo que 
permanecer o alumnado dos outros buses sentados nos seus asentos, ata que a coidadora lles indique. 
 
SAÍDAS. 

 EDUCACIÓN INFANTIL: Saíran co mestre que imparta docencia a última hora ata a parte 
dianteira do centro, onde serán recollidos pola coidadora de cada un dos autobuses. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: Saíran acompañados polo mestre que imparta docencia a última hora 
ata a porta  exterior principal do recinto. 

 ESO: Saíran acompañados polo profesor que imparta docencia a última hora ata a porta de 
acceso ao recinto próxima ao comedor. 

 

 

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

 Profesorado E. Infantil e Primaria: Todo o profesorado que imparte docencia a primeira hora 
estará na aula ás 08:45 esperando ao alumnado. 

 Entrada principal ao recinto: 1 

 Zona de E. Infantil: 1 

 Zona de E. Primaria: 1 
 

 Profesorado de ESO: Todo o profesorado que imparte docencia a primeira hora estará na aulas 
ás 08:45 esperando ao alumnado. 

 Porta entrada próxima ao comedor: 1 
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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) 

A ANPA suspendeu a actividade de madrugadores por non poder garantir as medidas de seguridade. 

 

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 ANPA suspendeu as actividades por non poder garantir as medidas de seguridade. 

 

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

Como norma xeral, tanto as xuntanzas da ANPA como do Consello Escolar, desenvolveranse por 
medios telemáticos. 
Cando a situación pola súa excepcionalidade, obrigue a que estas sexan presenciais;  serán levadas a 
cabo no comedor, ou nalgún dos pavillóns para así  poder garantir as distancias de seguridade. 
A decisión sobre a excepcionalidade a tomará o Equipo Directivo. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

 E. Infantil e Primaria: 
- As titorías serán os mércores de 4.30 a 5.30 como ven sendo habitual. 
- Pedirase cita polos medios habituais, Abalar , teléfono ou axenda. 
- A titoría será por norma xeral a través de videoconferencia ( aplicación que proporcione a 
Consellería ) ou telefónica ( o mestre chamará á familia no horario fixado ). 

 ESO: 
- Cada profesor terá unha hora asignada para a titoría no seu horario. Dada a excepcionalidade 
da situación, que obrigará por norma xeral a facer as mesmas por teléfono o videoconferencia, 
poderá facerse no horario que acorden familia e profesor. 
- Pedirase cita polos medios habituais, Abalar , teléfono ou axenda. 
- A titoría será por norma xeral a través de videoconferencia ( aplicación que proporcione a 
Consellería ) ou telefónica ( o mestre chamará á familia no horario fixado ). 
 

Será o Equipo directivo quen decida, escoitada a familia e/ou o profesor, da necesidade de que a titoría 
sexa presencial. Neste caso farase na aula de referencia do alumnado no caso de E. Infantil e E. Primaria, 
e na aula de titoría habilitada para ESO. Como é lóxico,  a xuntanza farase mantendo as medidas 
hixiénico sanitarias e de separación contempladas con carácter xeral. 
 
As xuntanzas de principio de curso coas familias, decidirase en Claustro a principio de curso a 
modalidade máis axeitada para facelas. 
 
Na web do centro publicarase toda a información xeral do centro relevante e enviarase a través Abalar 
móbil o link correspondente. 
O profesorado empregará Abalar móbil como ferramenta de comunicación preferente coas familias, polo 
que será necesario a colaboración das mesmas descargando a aplicación e dándose de alta na mesma. 

  

40. Normas para a realización de eventos 

 Os eventos masivos que se viñan celebrando habitualmente no centro, Magosto, Entroido, 
Festival e outras actividades de fin de curso, non se celebrarán co fin de evitar aglomeracións. 

 As celebracións recollidas no calendario escolar, abordaranse en cada titoría. 
 As actividades organizadas por Equipos, Departamentos, titores etc., como contacontos, 

actividades deportivas, concertos..., serán sempre en pequenos grupos, respectando o aforo do 
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espazo elixido e desinfectando antes e despois do mesmo. Cando a actividade e a climatoloxía 
o permitan, serán preferentemente en espazos exteriores. 

 As excursións recreativas de fin de curso que se viñan organizando, quedarán suspendidas 
mentres a situación sanitaria así o aconselle. 

 As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de 
realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. 
Aconséllase que se realicen dentro da propia localidade ou localidades próximas e ao aire libre 
preferentemente. 

 

 

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) 

O primeiro a ter en conta é que a maioría do alumnado do centro acude ao centro en transporte escolar, 
polo que os espazos a ocupar serán os recollidos no punto dedicado a entradas e saídas. 
 

 Estacionamento do autobús: Estacionarán no exterior do centro no espazo habilitado. 
 Entrada do alumando transportado: O alumnado baixara do autobús en fila mantendo as 

distancias, acompañados pola coidadora ata o punto onde son recibidos polo profesorado. 
 Saídas do alumnado transportado: O alumnado será acompañado polo profesor que impartiu 

clase a última hora no grupo, acompañando ata a porta de saída do recinto. O alumnado de 
Infantil será recollido polas coidadoras para acompañalos aos autobuses. No aparcamento 
haberá 2 membros do Equipo Directivo, para controlar que o alumnado suba directamente aos 
buses. 

 Considerando o transporte un elemento de alto risco, dende o centro recomendaráselle ás 
familias, que empreguen o servizo se é moi necesario e teñen a imposibilidade de traelos eles 
mesmos ao centro. 

 

 

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) 

Actualmente o comedor conta con 124 prazas, polo que atendendo á capacidade do mesmo e as 
distancias a gardar terá que facerse en 2 quendas. 

 14:00 – 14:50 O alumnado dende E.Infantil ata 4º de E.Primaria, ou en todo caso, ata xuntar 61 
comensais. Recomendase ás familias que recollan ás 15:00 a este alumnado. 

 14:50 – 15:05. Desinfección de mesas e cadeiras e ventilación. 
 15:05– 15:55. De 5º de E. Primaria ata 4º de ESO. 

Os días que non se cubran as 124 prazas farase igualmente dúas quendas, repartindo ao alumnado en 
dúas metades. 

 Os comensais agruparanse nas mesas xunto aos compañeiros/as de aula. 
 Estudiaremos a posibilidade de poñer mamparas de separación. 
 O alumnado que non estea no comedor, terá que ser custodiado polas monitoras, polo que será 

preciso o reforzo de persoal. 
 A custodia será no patio exterior preferiblemente, podendo usarse o patio cuberto os días de 

choiva. 
 O alumnado de E. Infantil e E. Primaria terá que estar unicamente cos seus compañeiros de aula 

co fin de manter os grupos de convivencia estables. 

 O alumnado de ESO, poderá estar en grupos de non máis de 5 (dende o 22/10/2020) 
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43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as 

diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

 O centro por ratio cando teñamos todos os comensais, será de 6 monitoras que se distribuíran do 
seguinte xeito: 

 4 dentro do comedor. 
 2 fóra custodiando ao alumnado. 

 

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

Non se dispón. 

 

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) 

E. Infantil e Primaria: Nestas etapas a actividade docente levarase a cabo principalmente na súa aula 
de referencia, incluso nas materias impartidas por especialistas. As excepcións serán: 

- Aula de E. Física: O centro dispón dun pavillón e un patio cuberto para impartir a materia. Como 
calquera outra aula será preciso que conte cos elementos de hixiénicos; panos, papeleiras e 
hidroxel. Deberá ser ventilado e desinfectado nos cambios de clase. 

Ademais dos espazos cubertos, disponse dun espazo exterior moi amplo polo que sempre que a 
climatoloxía o permita,  a actividade física desenvolverase no exterior. 

 Aula de música: Sempre que a actividade o permita impartirase a materia de E. Musical no aula 
de referencia. Cando teña que ser na aula específica, terá que ser desinfectada e ventilada 
convenientemente. Disporá como todos os espazos do centro dos elementos hixiénicos 
necesarios. 

 Desdobre de Relixión: Haberá un aula específica que deberá ser desinfectada e ventilada en 
cada cambio. Contará cos elementos hixiénicos necesarios. 

ESO: 
 Cada grupo terá a súa aula de referencia onde incluso especialistas de  Tecnoloxía, Plástica e 

Música impartiran docencia sempre que lles sexa posible. Cando non poda ser así, tanto na aula 
de Plástica, Música, taller de Tecnoloxía, aula de informática como laboratorio; será necesaria a 
desinfección e ventilación das mesmas. Igualmente será preciso a desinfección dos materiais 
que compartan. 

 Solicitarase ao alumnado un KIT persoal, cun pano ou panos desechables , un bote pequeno de 
xel hidroalcohólicoe un bote pequeno  produto desinfectante, para limpar a mesa a última hora.  
O protocolo da Consellería recolle “Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a 
limpeza dos elementos comúns de uso privativo” 
Que cada alumno teña o seu propio material, reducirá moito o tempo da actividade, ademais de 
evitar que teñan que compartir o desinfectante da aula, que so empregará o profesor. 
Cando algunha familia, teña dificultade para poder dotar ao seu fillo/a do material solicitado, 
informará confidencialmente ao centro para que llo proporcione. 

 No caso do pavillón de E. Física empregarase a criterio dos profesores cando a actividade non 
poda ser desenvolvida no espazo exterior do centro, ao que se lle da prioridade. Como outra aula 
máis deberá contar co material hixiénico axeitado e ser desinfectado e ventilado. 
 

Estarán prohibidos os desprazamentos polos corredores entre horas sen presenza de profesorado. 
 
Conserxería: 
 

  O aforo quedará limitado  a dúas persoas. 

 

 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 
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Seguindo o protocolo establecido pola Consellería, os exercicios serán individuais na medida do posible 
minimizando o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa 
limpeza e desinfección despois do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas na programación 
da materia e cando a distancia teña que ser inferior a 2 metros  ou en espazo cerrados, usarase a 
máscara. 
 
As actividades sempre que sexa posible, desenvolveranse nos patios exteriores do centro. 

 

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

Todos os cambios de aula que sexan precisos, atendendo as consideracións recollidas neste protocolo 
en puntos anteriores, faranse acompañados polo profesor da materia que esixe o cambio de aula. 
Circularase pola dereita como se indica no chan, en ringleira e coa máscara posta. 

 

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

protocolo) 

Os centro conta con 2 bibliotecas, unha para E. Primaria e outra para ESO. 
 Funcionamento da Biblioteca de E. Primaria:( Pendente de ser usada como aula de ESO) 
 Non se organizará nela ningunha actividade allea a Biblioteca. 
 Debido a que o alumnado acudirá ao recreo en diferentes horarios, non haberá préstamo de 

libros. No seu lugar haberá bibliotecas móbiles. 
 Funcionamento da Biblioteca de E. S. O. :Funcionará como aula de música, ao 

empregarse esta, como aula de referencia dun desdobre concedido. 
 Non se organizará nela ningunha actividade allea a Biblioteca. 

 

 

 

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 existentes na zona que lle corresponda á súa aula. 
 Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados 

nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados. 
 A limitación de aforo para os baños será a un usuario, e para controlalo haberá un sistema de 

“semáforo”, que indicará se o baño está libre ou non. 
 Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 
 

 

a 
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) 

tel:881938177
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Haberá 4 quendas de recreo e o patio estará dividido en 8 zonas. 
 
10.30 – 11:30 
11:00 – 11:30 
11:30 – 12:00 
12:00 – 12:30 (12:25 para ESO) 
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 Cada grupo irá rotando dunha zona a outra semanalmente. 
 Os grupos farán as entradas e saídas pola zona que teñen asignada para entrar e saír pola mañá 

e ao mediodía. 
 Estarán prohibidos os xogos con balón e outros materiais compartidos. 
 As merendas serán preferiblemente no exterior. Cando se fagan nas aulas, serán sempre coas 

ventás abertas. 
 No centro non se venderá comida nin se poderá compartir comida. ( Tampouco nos aniversarios) 
 O alumnado de ESO fará un único recreo coas seguintes normas: 

Baixará por orde ao patio, comezando polo alumando do 1º piso e acompañado polo profesor co que 
teña clase. 

 A baixada comezará ás 11:55 para evitar aglomeracións. 

 Non poderán estar en grupos de máis de 5 (dende o 22/10/2020 e sempre 

mantendo a distancia co resto de grupos. 
 Ocuparán unicamente a parte posterior do recinto do centro. 

Unha vez toque o timbre terán que agruparse na zona establecida, e entrar ordenadamente co profesor 
co que vaia ter clase. 

 Comezará subindo o alumnado do 1º piso. 
 Os días de choiva o alumnado permanecerá na aula. Durante este tempo as ventás 

permanecerán abertas para favorecer a ventilación. En E. Infantil e Primaria estará un profesor 
en cada aula, mentres que na ESO, haberá dous profesores en cada corredor. 

 Os días de choiva o Equipo Directivo reforzará ao profesorado de garda. 
 Na escola de Freixeiro ao estar 7 alumnos, terán liberdade para facer o recreo cando estime a 

profesora oportuno. 

 

 

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) 

10:30 – 11:00 1º A, 2º A, 3º A, 4º A, 5º A, Infantil 3. 2 mestres de garda con 
cada grupo. So profesorado 
que imparte clase no grupo. 
Faranse quendas diarias. 

11:00 – 11:30 1º B, 2º B, 3º B, 4º B, 5ºB, Infantil 4 B. 

11:30 – 12:00 3º C, 5ºC, 6ºC , Infantil 4 C, Infantil 
5(ZONA 5) 

12:00 – 12.25 ESO 3 profesores en quendas 
por días. 

 

 

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) 

 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. Aconséllase eliminar xoguetes 
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ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. Cada alumno de E. Infantil terá unha caixa 
individual co seu material e xogos. 

 
 Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material 

(robótica, xogos...) despois de cada uso. 

 
 O uso de máscara en infantil aínda que non é obrigatoria será fomentado polo profesorado, polo 

que todo o alumnado acudirá ao centro coa súa propia. 

 
 En 3 anos dispoñemos de baño na aula, o que facilitará o control para que acudan de 1 en 1 e 

súa desinfección cun pano e hidroxel. 

 
 O baño de 4 e 5 anos é compartido, polo que deberemos estar atentos a que acudan de 1 en 1, 

fomentando dende o principio o uso do semáforo da porta. Ao volver do baño o alumnado 
desinfectarase cun pano e hidroxel. 

 

 

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) 

 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. 
 

 Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como areeiros en grupo 
xa que provoca a xuntanza entre o alumnado. 
 

 O alumnado poderá xogar no entorno natural que dispón o centro, así como na pista lateral na 
que temos pintados diferentes xogos. Ao longo do curso se lles irá propoñendo diferentes 
xogos e actividades que non supoña contacto nin uso de materiais compartidos. 

 

 

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) 

As seguintes medidas serán de aplicación nas aulas de plástica, tecnoloxía, música, informática e 
laboratorios. Maiormente afectará ao alumnado de ESO, polo que dada a súa etapa evolutiva, deberá de 
responsabilizarse en cumprir as normas e cooperar no seu desenvolvemento. 
 

 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. 

 
 Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades. 

 
 Os equipos de protección individual 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. Deberán ser hixienizados despois de cada 
actividade para o seu uso polo seguinte grupo. Cada alumno limpará cun pano e hidroxel o 
material empregado. 
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 Nas aulas ordinarias cando compartan algún material, tamén deberán desinfectalo antes e 
despois, empregando un pano e hidroxel. 

 

 

 

Id. 
Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

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

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

 Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 
máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No 
caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección 
individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, 
establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente 
e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

 
 O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso 

de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a 
distancia de seguridade. 
 

 No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans 
nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras 
esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre 
marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. A coidadora encargarase. 

 
 Asignarase a este alumnado o aseo anexo a biblioteca e a aula de AL. Se intensificará a limpeza 

e a desinfección como medida de prevención de risco. 
 

 O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

 
 Nos casos do alumnado que temos en  escolarización combinada, adoptaranse  as mesmas 

medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado. 
 

 O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que 
ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con 
necesidades educativas especiais. 

 

 

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) 

Departamento de Orientación 

 

 

Id. 
Previsións específicas para o profesorado 

 

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

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

vending ou cafeteiras) 

 As xuntanzas de profesorado de Equipos de nivel, Equipos, Departamentos etc, poderán levarse 
a cabo, tanto na Sala de Profesores, como nunha das Bibliotecas sempre que non excedan de 
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10 os participantes. Farase desinfección de mans ao entrar e saír, empregarase máscara en todo 
momento e manterase a distancia. 

 Durante os recreos e horas de garda, o profesorado poderá permanecer na sala de profesores 
sempre que non supere os20 ocupantes, respectando os espazos marcados. 

 Cando se empregue a maquina de vending de café, haberá que limpala antes e despois cun 
pano desbotable. Tanto os panos como os vasos de plástico do café, botaranse nunha papeleira 
con tapa e pedal. 

 

 

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) 

 As xuntanzas de órganos colexiados faranse como regra xeral de xeito telemático, empregando 
a aplicación que proporcione a Consellería. Toda a información relativa aos mesmo será facilitada 
por correo electrónico. 

 Cando algún dos membros dun dos órganos considere a necesidade de que a xuntanza sexa 
presencial, llo comunicará ao Equipo Directivo, que decidirá unha vez feita unha sondaxe entre 
o resto de membros. 

 Cando unha reunión sexa presencial desenvolverase no comedor ou nun dos pavillóns para 
facilitar o distanciamento. 

 

 

Id. 
Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do 
profesorado e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, 
particularmente na prevención fronte a 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 ao COVID-19. 

- Fomentarse entre o profesorado a participación dentro do Plan de Formación, en actividades 
relacionadas coa Eudación para a Saúde, particularmente nas de prevención fronte 9o COVID-
19. 

- 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). 

Páxina web e Abalar Móbil. 

 

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—)   

Aula virtual de E. Infantil 
1º e 2º de E. Primaria. 

Paula Neira Somoza Xefa de Estudos de 

E.Primaria. 

Aulas virtuais 

 3º a 6º E. Primaria 
Alfonso Dopico Caneiro Coordinador Edixgal. 

Aulas Virtuais de ESO Ángel Carrera Pérez Coordinador TIC. 
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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 na liña do establecido nas Instrucións de inicio de curso 
da Dirección Xeral. 

 

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) 

- Publicarase na páxina web. 
- Enviarase link a través de Abalar móbil. 
- Enviarase copia por correo electrónico a todo o Claustro e Consello Escolar, para que poidan 

facer as súas achegas, xa que este e un Plan que debe estar en continua revisión e mellora para 
poder cumprir os obxectivos para que foi elaborado. 
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ANEXO 1. 

 

Id. 
Anexos 
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CONTROL SEMANAL LIMPEZA DE BAÑOS. 

 HORA RESPONSABLE 

LUNS   

  

  

  

  

  

MARTES   

  

  

  

  

  

MERCORES   

  

  

  

  

  

XOVES 

 

  

  

  

  

  

  

VENRES   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

 

CONTROL SEMANAL VENTILACIÓN AULAS. 
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 HORA RESPONSABLE 

LUNS   

  

  

  

  

  

MARTES   

  

  

  

  

  

MERCORES   

  

  

  

  

  

XOVES 

 

  

  

  

  

  

  

VENRES   

  

  

  

  

  

 

 

 
 
ANEXO 3. 
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ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

 
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 

 

Tivo CONTACTO 
 
nas últimas 2 

semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 

  

 

 
 

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.  
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PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE EN 

ÁMBITOS NON SANITARIOS NIN SOCIOSANITARIOS 
 

Grupos vulnerables Patoloxía 
controlada 

Patoloxía 
descompensada 

Comorbilidad ≥ 2 
aspectos 

Exposición laboral N

R
1 

N

R
2 

N

R
3 

N

R
4 

N

R
1 

N

R
2 

N

R
3 

NR4 N

R
1 

N

R
2 

N

R
3 

N

R
4 

Enfermidade 
cardiovascular/HTA 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade pulmonar 

crónica 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade hepática 
crónica severa 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Insuficiencia renal crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Cancro en tratamento 

activo 

1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Maiores de 60 anos 
Sen patoloxía Patoloxía controlada Patoloxía descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Obesidade mórbida 

(IMC>40) 

Sen patoloxía engadida Sen patoloxía engadida 

controlada 

Patoloxía engadida 

descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embarazo 
Sen complicacións nin 
comorbilidades 

Con complicacións o 
comorbilidades 

 

 3 3 3 1 4 4 4 

 
 

NR1( Nivel de risco 1): Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas. 
NR2( Nivel de risco 2): Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a 

distancia de seguridade e sen actuación directa sobre elas. NR3( Nivel de risco 3): 

Asistencia ou intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI axeitado e sen 

manter a distancia de seguridade. NR4 (Nivel de risco 4): Profesionais non sanitarios 

que deben realizar manobras xeradoras de aerosois, como por exemplo RCP. 

 
1 Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade profesional 

2 Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas sintomáticas con EPI 

axeitados 

3 
Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se existe imposibilidade, 
iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como especialmente sensible ou prestación por 

risco durante o embarazo - lactanción (PREL) 

4 
Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación para declarar ao/á 
traballador/a como especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo-lactancia (PREL) 
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ANEXO 5. 
 

MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE 

PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI: Teléfono: 

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notificacións : 

Código Postal: Localidade: 

 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro: 

Enderezo: 
Código Postal: Localidade: 

Posto de traballo: 
 

 

 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención 
alleo a efectos da determinación do condición de persoal sensible de conformidade co 
previsto na Resolución de 22 de xullo de 2020 

 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, 
así como aqueles que lle sexan requiridos. 

 

    ,  de  de 2020 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6. 
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MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE 

SEGURIDADE NO CENTRO EDUCATIVO 

 

O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Educación, Universidade e Formación 

Profesional e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 2020-2021, se determinan 

as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos centros de ensino non universitario 

dependentes da Consellería. 

No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen as tarefas e 

condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección existentes para 

o solicitante. 

D./Dna.  solicitou a súa consideración como 

persoal sensible. 

Polo exposto, D./Dna.  , na súa calidade de 

Director/a do centro de ensino público   , 

INFORMA: 

 
Marcar con X ou tachar o que non proceda 

 

 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, persoal administrativo, de 

limpeza, ou outra categoría. 

 Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos para a hixiene das mans 

consonte ao protocolo. 

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante. 

 Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo alumnado. 

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha separación de 1,5 

metros entre os postos. 

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 metros diante das 

persoas que acoden ao centro. 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de  . 
 

Asinase o presente informe con data  /  /2020 (sinatura e selo) 
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ANEXO 5. 

 

MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE 

PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI: Teléfono: 

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notificacións : 

Código Postal: Localidade: 

 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do Centro: 

Enderezo: 
Código Postal: Localidade: 

Posto de traballo: 
 

 

 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención 
alleo a efectos da determinación do condición de persoal sensible de conformidade co 
previsto na Resolución de 22 de xullo de 2020 

 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, 
así como aqueles que lle sexan requiridos. 

 

    ,  de  de 2020 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO 
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CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 
Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto 

á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a modo 

de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao Plan de 

adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 
 

 
 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 
1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da 

enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de 

síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta 

síntomas da enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen 

aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 

establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

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

de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

 
 
 
Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Medidas Organizativas 
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2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, 

papel desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de 

dispensadores xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e 

dos alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de atención a público,  como 

na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 

cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os 

sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 

1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de 

Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada 

uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 Realizado 
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Aspecto a considerar 

SI NON NP 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben 

seguir de xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 
3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao 

lugar de traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas 

de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola 

Consellería? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a actividade e 

limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial 

énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou os 

tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e 

   

 

 Realizad

o 

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o 

lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

SI NON N

P 
 ordenadores?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 
3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 

síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e 

adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser 

en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que 

deben utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o acceso 

ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado 

pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material  de  hixiene  persoal  (máscaras, luvas 

de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas 

as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que 

presente síntomas da enfermidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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