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

ESTE É UN MODELO ADAPTABLE ÁS CIRCUNSTANCIAS EPIDEMIOLÓXICAS

1. Datos do centro

Código  Denominación

36013576 CPI Manuel Suárez Marquier

Enderezo C.P.

Cumieira de Arriba, S/N 36770

Localidade Concello Provincia

O Rosal O Rosal Ponetevedra

Teléfono Correo electrónico

886120385 cpi.suarez.marquier@edu.xunta.es

Páxina web

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpimanuelsuarez/ 
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Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

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

886120385
666551469

Membro 1 José Tomás Díaz Teijo Cargo Director

Tarefas asignadas

• Coordinación do equipo covid.
• Comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas. 
• Nomear membros e suplentes no equipo covid.
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Xestionar a adquisición de material de protección e prevención necesario.
• Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade. 
• Recoller e estudar as propostas das familias, Anpa, Concello, persoal non 

docente e demais membros da comunidade educativa
• Cambios no protocolo se fosen precisos e difusión dos mesmos. 
• Merca, distribución e inventariado do material preventivo, en colaboración 

coa Secretaría

Membro 2 Beatriz Fernández Rodríguez Cargo Xefa de Estudos de Primaria

Tarefas asignadas

• Rexistro de ausencias de persoal e alumnado de Primaria.
• Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. 
• Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Primaria: entradas, 

saídas, recreos... 
• Recoller e estudar as propostas dos grupos de Primaria. 

Membro 3 Ana Mª Álvarez Chamosa Cargo Xefa de Estudos de ESO

Tarefas asignadas

• Rexistro de ausencias de persoal e alumnado de ESO
• Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. 
• Velar polo cumprimento das normas nos grupos de ESO: entradas, 

saídas, recreos... 
• Recoller e estudar as propostas dos grupos de ESO. 

SUPLENTES DO EQUIPO COVID:

Suplente do Membro 1 • Mª Dolores Sánchez Blázquez

Suplente do Membro 2 • Fátima María Veloso Blanco

Suplente do Membro 3 • María Oca Martínez

3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde de O Rosal Teléfono 986626035

Contacto Carmen Fátima Pérez Rodríguez e Antonio Tato Fontaíña 

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

Cando un neno ou nena manifeste síntomas compatibles co COVID-19, a persoa responsable nese 
momento acompañarao/a á zona de illamento. Esta está situada na planta baixa, na zona de trofeos. É 
un espazo non pechado, nunha apertura dun corredor, cun teito moit alto que se estende á planta supe-
rior polo canón das escaleiras. A concentración do aire é mínima. Ten moita ventilación de ventás.
Esta ubicación ten moi perto unha porta que conduce a un patio exterior. O/a responsable do neno/a 
virá recollelo/a pola zona exterior, e dende alí o/a levará.

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total) 
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1º PRIMARIA 14

2º PRIMARIA 17

3º A PRIMARIA 17

3º B PRIMARIA 16

4º A PRIMARIA 19

4º B PRIMARIA 17

5º A PRIMARIA 16

5º B PRIMARIA 14

6º A PRIMARIA 17

6º B PRIMARIA 18

1º A ESO 17

1º B ESO 18

1º C ESO 18

2º A ESO 19

2º B ESO 18

2º C ESO 19

3º A ESO 12

3º B ESO 21

3º C ESO 21

3º ESO PMAR 6

4º A ESO 24

4º B ESO 23

TOTAL CENTRO 381

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

Persoal docente 46

Persoal non docente (administración) 1

Persoal non docente (coidadora) 1

Persoal conserxería (Concello) 1

Persoal limpeza (Concello) 5

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

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7
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Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 7

Etapa ESO Nivel 1º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 11

Etapa ESO Nivel 1º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 11

Etapa ESO Nivel 1º Grupo C

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 11

Etapa ESO Nivel 2º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 12

Etapa ESO Nivel 2º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 13

Etapa ESO Nivel 2º Grupo C

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 12

Etapa ESO Nivel 3º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 15

Etapa ESO Nivel 3º Grupo
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Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 15

Etapa ESO Nivel 3º Grupo C

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 15

Etapa ESO Nivel 3º Grupo PMAR

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 9

Etapa ESO Nivel 4º Grupo A

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 13

Etapa ESO Nivel 4º Grupo B

Aula Nº de alumnado asignado Nº de profesorado asignado 13

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

Como norma xeral  os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar entre si  pero
deben evitar a interacción con outros grupos. A distancia de seguridade será sempre de metro e medio.
Dentro da aula: 
• O alumnado empregarán a máscara continuamente tanto dentro como fóra da aula. 
•  O profesorado  utilizará a máscara continuamente.  O uso adicional  de pantallas protectoras ou
outras medidas de seguridade é voluntario.  O Departamento de Tecnoloxía fabricou pantallas para
todos os traballadores e traballadoras do centro.
• Os primeiros minutos das sesións adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto social. 
• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. Debe ter o seu
propio material co nome nun estoxo. Non se poderá usar material compartido sen previa desinfección. 
• En todas as aulas colocarase un dispensador de xel. 
• En toda las aulas haberá líquido desinfectante e panos de papel. 
• Evitaranse os desprazamentos innecesarios dentro da aula. 
• Como norma xeral, o alumnado non debe facer ningún tipo de recado polo centro. 
• Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro, agás os desprazamentos a aulas específicas como
talleres, laboratorios, ximnasios, etc.
•  As  ventás,  portas,  persianas,  dispositivos  de  funcionamento  da  iluminación,  os  proxectores,
ordenadores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas
medidas de seguridade e hixiene que procedan. 
•  Non se empregarán os percheiros.  As chaquetas e  mochilas estarán na aula  ao carón de cada
alumno/a ou nos respaldos das cadeiras.
• Non se deixaran os libros nin o material no centro. O alumnado deberá traer na mochila o que precise
para cada día. 

Rutinas de desinfección e ventilación

• Ao entrar na aula o alumnado e profesorado desinfectará as mans con xel hidroalcólico, e tamén ao
saír da aula. Entrarase na aula de maneira ordenada, un a un, mantendo as distancias. A mesma rutina
se realizará ao saír.
• Por defecto, as ventás permanecerán abertas. 
•  Cando as condicións meteorolóxicas sexan adversas,  as ventás estarán pechadas.  Pero hai  que
ventilar 15 minutos ao comezo da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases. Pero hai que
abrilas para ventilar a aula durante 5 minutos ao comezo, na metade, e ao final da sesión. Se unha aula
queda  baleira  porque  o  grupo  acode  a  outra  aula  específica,  ou  ben  ao  recreo,  ou  a  abandona
definitivamente,  debe  deixarse as  ventás  e  as portas abertas,  para  procurar  a  máxima ventilación
posible.
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Aulas específicas – normas xerais

O alumnado permanecerá sempre na mesma aula, para evitar tránsitos innecesarios. Sen embargo,
nalgunha materia (Educación Física en Primaria e ESO, Talleres na ESO, Laboratorios na ESO, Aulas
de Optativas de 4º de ESO) o desprazamento é inevitable.

Nestes casos cumpriranse as seguintes normas:

• Aplicaranse as mesmas normas de ventilación e limpeza de mans que nas aulas ordinarias.
• Ao comezo e ao final de cada sesión o profesorado rociará o espazo de traballo de cada alumnado
cun produto desinfectante homologado. Cada alumno/a limpará o seu posto de traballo con papel, e
desbotaráo a unha papeleira específica.
• Despois de utilizar materiais da aula específica (ex.: desparafusadores en Tecnoloxía, etc.),  estes
serán desinfectados polo alumnado co papel desbotable e produto desinfectante.
•  Dando  un  profesional  presta  asistencia  no  mesmo  espazo  con  diferentes  alumnos/as  de  xeito
consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala polo
menos 15 minutos logo de cada sesión. 

Aulas específicas: casos concretos

Primaria – Inglés
Non se utilizará como tal. As mestras de Inglés desprazaranse ás aulas dos respectivos grupos.

Primaria – Relixión
Utilizarase, posto que nese momento cada grupo se dedobra en Valores Sociais e Cïvicos/Relixión
Católica.

Primaria – Informática 
Utilizarase, pero respectando as distancias mínimas (1,5 metros) entre os rapaces. Cada vez que se
usa un equipo, o propio alumno/a o desinfectará. 

Primaria – Música. 
Utilizarase  cunha  nova  reorganización  das  cadeiras.  Evitaranse  actividades  relacionadas  cos
instrumentos de vento, así como co canto.

Primaria – Pavillón Polideportivo
No  caso  da  clase  de  Educación  Física  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. O uso da máscara é obrigatoria. Priorizarase a actividade lectiva no exterior. Aplicaranse
a este espazo as normas de distancia entre alumnado cando estean sentados.

ESO – Taller de Tecnoloxía
Utilizarase seguindo as normas xerais das aulas específicas.

ESO – Laboratorios
Utilizarase seguindo as normas xerais das aulas específicas.

ESO – Informática
Utilizarase, pero respectando as distancias mínimas (1,5 metros) entre os rapaces. Cada vez que se
usa un equipo, o propio alumno/a o desinfectará. 

ESO – Pavillón Polideportivo
No  caso  da  clase  de  Educación  Física  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. O uso da máscara é obrigatoria. Priorizarase a actividade lectiva no exterior. Aplicaranse
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a este espazo as normas de distancia entre alumnado cando estean sentados.

ESO – Música
Utilizarase cos grupos que teñan un número de alumnado que permita gardar as distancias. Para o
resto dos casos haberá diferentes opcións: que a profesora imparta a clase na aula ordinaria do grupo,
ou que a clase se imparta no exterior.

Aulas de optativas para 4º de ESO
Utilizaranse aulas diferentes da segunda planta para as materias optativas de 4º de ESO seguindo as
normas xerais de aulas específicas.

RADIO ESCOLAR
A radio continuará co seu funcionamento, pero con transformacións de espazos e dinámicas:
- Non se utilizará a cabina, polas súas reducidas dimensións e difícil ventilación.
-  Compraranse gravadoras de radio portátiles para levar a radio ás clases, ao patio,  ao exterior,  e
fomentar formatos como a entrevista, os monólogos, etc. A edición dos programas realizarase despois
das gravacións.
-  Os  programas  semanais  fixos  que  realizaba  o  alumnado  manteranse,  pero  noutra  ubicación
(posiblemente no laboratorio anexo á biblioteca),  gardando as distancias e con mamparas entre os
participantes.
-  Comprarase un teléfono móbil  exclusivo para Radio e Biblioteca,  coa fin de fomentar o envío de
programas, podcasts, etc, a distancia, para a súa almacenaxe e posterior postprodución.

AULAS  NO  EXTERIOR.  Promoverase  as  clases  no  exterior  sempre  que  sexa  posible.  Para
facilitar esta dinámica, colocaranse todos os encerados cos que conta o colexio en diferentes
ubicacións exteriores.

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)

Correo electrónico: cpi.suarez.marquier@edu.xunta.es
Teléfono: 886120385

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

As ausencias do profesorado serán comunicadas a priori á Xefatura de Estudos correspondente, ou a 
calquera outro membro do equipo directivo, seguindo as canles habituais.

O persoal non docente, ao estar baixo a responsabilidade directa da Secretaría, comunicará as ausen-
cias a esta ou á Dirección do centro.

As ausencias do alumnado serán comunicadas familias ou titores legais aos titores/as, ben directamen-
te ou ben a través dos medios de comunicación oficiais do centro:

                       Teléfono: 886 120 385
                       Correo electrónico: cpi.suarez.marquier@edu.xunta.es

11. Comunicación  de  incidencias  (procedemento  de  comunicación  das  incidencias  ás  autoridades  sanitarias  e
educativas)

As ausencias tanto de persoal como de alumnado serán rexistradas de xeito similar aos cursos anterio-
res (no programa de xestión XADE). A maiores existirá un procedemento específico para rexistrar as 
ausencias por sintomatoloxía compatible co Covid. (Estas ausencias serán rexistradas nos dous rexis-
tros, e terán a consideración de faltas xustificadas) Este rexistro será realizado polas persoas encarga-
da a tal fin do equipo Covid. Os titores/as deben informar desas ausencias ao Equipo Covid á maior 
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brevidade posible. 
Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica para a comunicación 
dos posibles casos detectados e para o subministro de información. A canle que se implante será utili-
zada polo centro educativo para notificar os casos ou para a identificación dos contactos próximos, 
coas debidas garantías de protección de datos. A información será accesible para o persoal sanitario 
que determine a autoridade sanitaria. 

Id. Medidas xerais de protección individual

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

As dimensións das aulas do noso centro, e o número de alumnado por aula permiten que as distancias
de 1,5 metros entre persoas sexa posible. A continuación móstrase un modelo de aula-tipo, sobre un
exemplo proporcionado pola Consellería:

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

O centro cumpre as necesidades básicas de distanciamento para os grupos que viñan sendo habituais 
ata agora. A única utilización a maiores terá lugar co traballo de Pts e AL (ver punto 14).

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

PT e AL
As aulas actuais de PT e AL serán só utilizadas con grupos moi pequenos de alumnado (máximo 2, ou
menos, segundo o espazo e as distancias posibles entre eles). 
As clases, cando se trate de atender un maior número de nenos/as, terán lugar noutros espazos máis
grandes: aula de Inglés de Primaria, Biblioteca, aula de Relixión (cando estea libre), aula de Desdobre
de Primaria (cando estea libre), laboratorio anexo á biblioteca.
Na aula de AL haberá unha mampara, especialmente pensada para os momentos nos que sexa preciso
facer un traballo relacionado coa fonación, pronunciación, etc.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Este espazo será empregado para o traballo persoal da xefa do
Departamento de Orientación. As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de
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xeito presencial cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa. Como máximo neste
espazo poderán estar dúas persoas (en total), separadas por unha mámpara protectora que se instala -
rá na mesa. Cando sexa preciso atender a máis dunha persoa simultaneamente haberá que buscar ou-
tro espazo. Deben manterse as xanela abertas o maior tempo posible. No caso de suspensión temporal
da actividade presencial, o departamento de orientación continuará coa súa actividade de xeito tele-
mático. Teléfono directo: 886120388

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

 Nas reunións de titorías e nas comunicación por outros motivos coas familias priorizarase a comunica -
ción por teléfono ou videochamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes documentos. Non
se contemplan casos excepcionais que requiran neste momento a titoría presencial. Para algún caso
urxente ou especialmente delicado, débese consultar antes coa Dirección do centro.

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

Todos os avisos e novidades serán publicados na páxina web do centro. Os avisos e informacións diri-
xidos as familias serán enviados por medios telemáticos (teléfono, Abalar, correo electrónico, e outros 
medios que o profesorado decida de maneira individual). Só se atenderá presencialmente cando sexa 
absolutamente necesario e sempre con cita previa. 

17. Uso da máscara no centro

Será de uso obrigatorio por todas as persoas en todos os momentos e lugares do centro.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O presente plan será publicado na páxina web do colexio. Enviarase o protocolo a través do correo 
electrónico a todo o persoal do centro, así como aos membros do Consello Escolar.

Id. Medidas de limpeza

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

Persoal de limpeza. (Concello) 
Ademais do persoal de limpeza habitual das tardes, haberá un turno de mañá . 

Mañá:
Limpeza dos espazos comúns despois do seu uso : principalmente as zonas de maior tránsito: corredo-
res, hall de entrada, zona de secretaría, limpeza de aseos (tanto os do edificio principal como os dos 
pavillóns), limpeza de pasamáns, pomos,... 

Tarde:
Limpeza e desinfección das aulas e zonas de uso común, e todas as aulas do centro. Limpeza e desin-
fección dos despachos. Limpeza e desinfección da sala de mestres. 
Limpeza de aseos Limpeza dos pavillóns.
 Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o 
alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado 
o centro educativo. Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. O persoal de limpeza 
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será o encargado de repoñer xabón e panos desbotables nos aseos e no comedor e xel hidroalcohólico
nos dispensadores de parede. Vixiara que haxa existencias suficientes no centro e avisará ao membro 
do equipo covid encargada das compras cando se estean esgotando. Deberá vixiarse a limpeza de pa-
peleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto acci-
dental. 

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)

O turno da tarde seguirá manténdose igual que sempre.
Engadirase un turno de mañá.
(Ver punto 19)

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

O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a realización destas tarefas. 
Este material será suministrado polo Concello. A maiores, o centro fabricou pantallas de protección fa-
cial para todo o persoal do centro, que inclúe ao de limpeza. O seu uso será voluntario.

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza dos aseos. 

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

Sempre que as condicións climátolóxicas o permitan as xanelas permaneceran abertas. O profesorado 
deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na aula: EF, recreo, ao remate da xorna-
da. En cada aula existirá un modelo de checklist para rexistrar as ventilacións de cada unha das aulas. 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

En todos os espazos do centro haberá, ademais das papeleiras xa existentes de xestión de refugallo di-
ferenciado, unha papeleira exclusiva, de pedal, para restos relacionados coa hixiene e a protección 
contra o COVID-19: panos do nariz, papel resultante da limpeza dos postos de traballo, máscaras (en 
caso de que rompan as gomas ou se degraden)

Id. Material de protección

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

A persoa que exerce a secretaría do centro será a encargada de rexistrar e inventariar o material. O 
material de protección non desbotable, (mamparas, dosificadores, alfombras....) será inventariado no 
Xade. O resto do material de protección (mascarillas, xel, líquido desinfectante...) será rexistrado e in-
ventariado nun cadro Excel. Estes gastos serán computados de maneira independente de outros do 
centro.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

A secretaria do centro será a persoa encargada das compras de material protección que se precisen, 
en colaboración coa Dirección. Solicitaranse varios presupostos e despois do seu estudo por parte dos 
membros do equipo Covid xestionarase a compra. 

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
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Material relacionado co COVID-19:
• Máscaras: haberá existencias para repoñer en momentos puntuais no corredor de Dirección.
• Resto do material: almacén e sala da limpeza.

A xestión dos materiais de desinfección (tanto para a limpeza dos espazos como para a limpeza indivi-
dual) será levada a cabo por la Secretaría e a Dirección, en coordinación co persoal de limpeza e a 
Conserxería, para a súa compra e reposición constante.

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)

O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de sínto-
mas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por 
SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no seu Anexo I, 
que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

• Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal non docente e 
profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e a al-
gunha das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo 
domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua.
Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnós-
tico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran. 

• Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha 
un auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha in-
fección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I que 
debe realizarse antes da chegada ao centro. 

• No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e 
el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a. Para 
a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante 
dos/as pais/nais ou titores/as legais. 

• Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal 
do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba 
e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora 
COVID do centro. 

• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas com-
patibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou
en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diag-
nosticada de COVID-19. 

• 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 seguirase un protocolo de actuación previsto 
con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica 
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, 
no caso de afectar a alumnado. 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 sínto-
mas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas 
debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do cen-
tro 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 nun centro 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 in-
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formática sinalada no punto 2). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os con-
tactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Se-
guimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas 
como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán 
estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

• 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 dun test diagnóstico. Se non houbese cita para
as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

• Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Territo-
rial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha parte do centro educativo 
(aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número 
de contactos identificados en cada abrocho. 

AUTO-ENQUISA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓXICA: ANEXO 1

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)

Os responsables serán os membros do Equipo Covid e, na súa ausencia, as persoas suplentes.

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)

• O risco do persoal docente e non docente é considerado como similar ao risco comunitario e clasifica-
se, polo tanto como nivel de risco, (NR1). 

• De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores vulne-
rables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade 
pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento 
activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 
anos5 ) realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e 
mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. 

• O simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías indicadas non determina a 
súa consideración de traballador/a como especialmente sensible 

• Cando algún/algunha empregado/a público considere necesaria a avaliación da súa saúde en relación
a COVID-19, actuarase como a continuación se indica. o A persoa interesada na declaración de persoal
sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde pres-
ta os seus servizos, na que exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como 
grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo deste protocolo). 

  - A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tarefas
e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección existen-
tes. 

  - A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peti-
cións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Ins-
pección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial 
onde radique o dito centro de traballo. 
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  - A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo electróni-
co ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente para resol-
ver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa análise da de-
vandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de traballo da persoa soli-
citante, o facultativo emitirá informe. 

A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional de ca-
rácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de Educación, 
quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado. A actuación do servizo sanitario 
non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a nin do facultativo e realizarase a 
través da análise da documentación que aquel/a lle achegue. Resulta obrigatorio para o/a traballador/a 
achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no 
caso contrario, entenderase que desiste da súa petición. 

  - Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir presen-
cialmente ao centro. 

  - No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das seguintes 
medidas: 
a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que haberá que seguir 
mantendo as medidas de prevención establecidas no presente protocolo e que polo tanto pode realizar 
a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexo II. 
b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da persoa traba-
lladora, realizará un informe de adaptación de posto no que se lle indiquen ao responsable da dirección 
do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que se deban adoptar. Estas medidas 
poderán consistir na adaptación do posto de traballo, dotación dunha protección adecuada que evite o 
contacto ou de recolocación a outras funcións exentas de risco, tendo en conta as pautas incluídas no 
anexo II. 
c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto anteri-
or, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do posto de traballo e a 
imposibilidade de aplicar unha protección adecuada que evite o contaxio ou recolocación a outras fun-
cións exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao/a traballador/a como especialmente sensible 
para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade laboral. 

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
—)

ENTRADAS:
O alumnado NON entrará, como viña sendo habitual, pola porta principal na súa totalidade. Establece-
ranse CATRO portas de entrada:

- ENTRADA 1: Porta principal (hall e secretaría): 1º Primaria, 2º Primaria, 5ºA Primaria, 5º B Primaria,
6ºA Primaria, 6ºB Primaria. 
ORDE DE ENTRADA: 1º / 2º / 5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB
- ENTRADA 2: Porta corredor Primaria: 3ºA Primaria, 3ºB Primaria, 4ºA Primaria, 4ºB Primaria. 
ORDE DE ENTRADA: 4ºA / 4º B / 3ºA / 3ºB
- ENTRADA 3: Porta corredor escaleiras: 3ºA ESO, 3ºB ESO, 3ºC ESO, PMAR, 2ºA, 2ºB, 2ºC (por esta
orde)
- ENTRADA 4: Porta patio columnas: 4ºA ESO, 4ºB ESO, 1ºA, 1ºB, 1ºC (por esta orde)
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En caso de que, por algunha causa imprevista, o alumnado teña que agardar para entrar no edificio, co-
locarase no exterior de cada porta. Por este motivo, pintáronse diante de cada unha das entradas ao
centro unhas marcas no chan con figuras xeométricas en ringleira. Cada ringleira correspóndese cun
grupo. Cada neno/a posicionarase nunha das marcas que está pintadas no chan, e que ademais ser -
ven de filas, gardando así as distancias uns dos outros.

Unha vez no interior do centro, camiñarase sempre pola dereita dos corredores, seguindo as frechas,
en fila india e gardando as distancias de metro e medio entre persoas.

Profesorado de garda nas entradas: Haberá como mínimo catro profesores de garda de Primaria e
dous de Secundaria.

Descenso dos autobuses: o alumnado baixará do bus de maneira ordenada. O alumnado dun bus non
baixará ata que rematen de baixar os do bus anterior. Mentres agarden a baixar, teñen que facelo sen-
tados en cadanseu asento.

Ruta dende os autobuses ás portas de entrada do centro: ao baixar dos buses ordenadamente (primei -
ro os dun bus, despois os doutro, etc.), irán entrando no centro en ringleira, e dirixíndose cada neno/a á
súa porta de entrada, e á súa ringleira de acceso.

--------------------------------------------------------------------------

SAÍDAS:
O alumnado de Primaria e ESO saen a diferentes horas:

PRIMARIA (14:00):

- Porta principal (hall e secretaría): 1º Primaria, 2º Primaria, 5ºA Primaria, 5º B Primaria, 6ºA Primaria,
6ºB Primaria. 
ORDE DE SAÍDA: 1º / 2º / 5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB

- Porta corredor Primaria: 3ºA Primaria, 3ºB Primaria, 4ºA Primaria, 4ºB Primaria. 
ORDE DE SAÍDA: 4ºA / 4º B / 3ºA / 3ºB

Profesorado de garda nas saídas: En Primaria haberá catro profesores/as de garda, e ademais cada
mestre que teña clase a última hora acompañará o seu grupo na saída, pola ruta que lle toque, e res -
pectando a orde entre grupos.

Ascenso aos autobuses: Realizarase da mesma maneira que o descenso. Primeiro un grupo, despois
outro, etc. Non accederán aos buses ata que todos estean situados na plataforma.

SECUNDARIA (14:30):

A organización da saída de Secundaria está pendente de perfilar, á espera de que se nomee o
profesorado de ESO provisional. Unha nova actualización do protocolo con estes datos será pu-
blicada varios días antes do comezo das clases para ESO.
      [- Porta principal (hall e secretaría)
       - Porta corredor Primaria
       ORDE DE SAÍDA
       Profesorado de garda nas saídas
       Ascenso aos autobuses
       Ruta dende as portas de saída do centro aos autobuses]

FOTOS DAS DIFERENTES ENTRADAS:
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------------------------------------------------------------------------------------

MOI IMPORTANTE: As familias que recollan aos seus fillos/as porque NON usan o transporte deben
gardar a  MÁXIMA PUNTUALIDADE para evitar aglomeracións na esplanada dos autobuses. Haberá
unha zona para que as familias agarden EVITANDO AS CONCENTRACIÓNS E GARDANDO AS DIS-
TANCIAS DE SEGURIDADE.

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—)

As portas de entrada e saída aparecen recollidas no punto anterior. O  elevador non se empregara
salvo  en  caso  de  absoluta  necesidade.  Nos  corredores  establécense  os  sentidos  de  dirección  en
ambas marxes do corredor con frechas de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma
individual respectando a distancia de seguridade 

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)

Colocarase cartelería informativa en tódalas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que ad-
virta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene 
social e individual. Ademáis da cartelería oficial enviada pola consellería colocarase cartelería de elabo-
ración propia. Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. Identifícanse as zo-
nas de acceso co alumnado que debe seguir cada ruta e porta de entrada. 
As zonas de recreo estarán delimitadas para os diferentes grupos de convivencia, que se establecerán 
nas dúas etapas educativas.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Ver punto 31

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

Ver punto 31

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

36. Madrugadores  ou  actividades  previas  ao  comezo  da  xornada (previsións  en  relación  co  programa  de
madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán
ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan)

O Plan Madrugadores non se organiza

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)

No centro víñanse realizando actividades extraescolares organizadas por tres entidades diferentes: o
propio CPI, o Concello e a Anpa.
Despois de consensuar a decisión, decídese que NON HABERÁ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DE NINGÚN TIPO.
Os motivos son a propia prevención de situación non controlables, a ruptura dos grupos-burbulla, e a
contención ante unha situaciónc sanitaria de momento incerta.

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
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As actividades da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo caso a 
xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas. Preferentemente se realizarán, cando as con-
dicións meteorolóxicas o permitan, NO EXTERIOR. Cando se realice algunha xuntanza presencial no 
interior (na biblioteca), unha vez rematada, farase unha limpeza e desinfección do espazo empregado. 

Emprego do cuarto do Anpa. 

A presenza de persoas no local da ANPA ten que reunir as condicións de aforo e as medidas de distan-
cia social de 1,5 metros entre persoas.. Deberá haber hidroxel á entrada.
O uso preferente do local será cando non haxa alumnado no centro, para evitar afluencia de persoas no
recinto escolar.
En ningún caso os usuarios deste local poden acceder ao edificio ao longo da xornada escolar. 
Para a atención das familias deben establecerse mecanismos telemáticos que eviten a necesidade de 
que as familias acudan a realizar xestións (teléfono, domiciliacións...). Cando eso non sexa posible 
sería conveniente establecer un sistema de cita previa. 

Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático. Cando se celebren de xei-
to presencial, os asistentes deberán levar máscara e manter a distancia de seguridade, así como em-
pregar xel ao entrar no centro. Evitarase o uso de obxectos compartidos (bolígrafos, documentos…) 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunica-
ción por teléfono ou videochamada.

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro.

Non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso de ter que reali-
zar titorías de grupo cumpriranse estritamente as medidas de prevención, distanciamento e aforos, e 
analizarase previamente a conveniencia de cada unha das reunións. De celebrárense, terán lugar pre-
ferentemene ao aire libre.

40. Normas para a realización de eventos

Salvo cambios e melloras na situación epidemiolóxica este curso non se realizarán actividades e cele-
bracións que supoña a asistencia dunha gran cantidade de xente. Estas celebracións faranse dun xeito 
diferente, e serán os distintos equipos do centro os que fagan as propostas para a súa organización. 

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 aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano autonómico
ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de
máscara. 

Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, can-
do resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara durante
todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento.

Os/as acompañantes deberán comunicar ao equipo directivo do centro de maneira inmediata calquera
conduta contraria ás normas de prevención e hixiene por parte do alumnado.

Ubicación do alumnado nos autobuses:
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Os irmáns, ou membros da mesma unidade familiar, sentaranse xuntos
Se nun autobús coinciden nenos/as do mesmo grupo do centro, sentaranse nunha mesma zona, man-
tendo entre si as mesmas distancias que os demais.

A sibuda e baixada dos buses realizarase sempre POLAS PORTAS TRASEIRAS.

CHEGADA DOS BUSES AO COLEXIO (pola mañá ás 9:00 todo o centro; e os mércores ás 16:30 a
ESO):

- Os autobuses deberán chegar ao centro pouco antes da hora de entrada. NON PODERÁN DEIXAR O
ALUMNADO MÁIS DE QUINCE MINUTOS ANTES e marchar, posto que isto xeneraría aglomeracións
do mesmo na entrada. 
- Evitarase que ningún autobús chegue tarde, porque isto alteraría a organización (tan complexa) da
entrada do alumnado ás súas respectivas aulas. O profesorado estará na súa aula correspondente para
evitar aglomeracións do alumnado tanto no exterior como no interior do edificio.
- O alumnado descenderá do bus en ringleira. Os autobuses permitirán a saída dos buses en quendas
(primeiro saen os dun bus, despois os doutro, etc.).

SAÍDA DOS BUSES DO COLEXIO (ás 14:00 Primaria e ás 14:30 ESO; e os mércores ás 18:10
ESO) ):

Os autobuses TEÑEN QUE ESTAR PUNTUAIS NOS SEUS POSTOS NA ESPLANADA. NON PODE
HABER RETRASOS NA CHEGADA DE NINGÚN DELES. Isto ocasionaría aglomeracións no exterior
do centro, confusión e riscos de contaxio.

O alumnado, que sairá ordenadamente das súas aulas, en fila e gardando as distancias, irá entrando
nos autobuses. 

- Reforzarase o profesorado de garda tanto para as entradas como para as saídas.
- Todos os servizos de bus (segundo o falado coas compañías) estarán previamente desinfecta-
dos.

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)

Non haberá comedor este curso. Dependendo da evolución da pandemia, e se a situación se estabili-
zase, podería darse o caso de que este servizo se reactivase. O motivo da decisión tomada pola ANPA
e o CPI é que no comedor se romperían os grupos-bubrulla, e ademais, no período de lecer que teñen
tras o xantar, a monitora normalmente organizaba actividades e xogos para os nenos, rompendo de
novo as burbullas.

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)

Ver punto 42.

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

Ver punto 42. 

Id.
Medidas específicas para o uso doutros espazos
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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, sa -
lóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

Ver punto 8.

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

Establecerase unha dinámica para o uso das instalacións deportivas:
- O profesorado recollerá o alumnado na aula, que agardará o profesor sentado nos seus postos.
- Ao chegar ao pavillón, desinfectarán as mans, como no resto de aulas.
- Os pavillóns estarán equipados con alfombras desinfectantes, que se utilizarán ao entrar e ao saír.
- Haberá lugares marcados para que o alumnado se sente, con distancias de alomenos 1,5, metros.
- O alumnado cambiará as zapatillas ao chegar.
- Preferentemente, o traballo realizarase NO EXTERIOR, e con dinámicas INDIVIDUAIS. En caso de 
uso de materiais compartidos, estes serán desifectados no momento tras o seu uso. Nos dous pavillóns
haberá unha zona específica de desinfección e corentena de materiais e obxectos varios.
- Cando haxa que facer algunha actividade de grupo, procurarase ampliar as distancias mínimas, apro-
veitar a amplitude dos patios, e mesmo realizar o traballo en pequenos subgrupos, sempre coa másca-
ra posta en todo momento.
- Crearanse materiais de elaboración propia en colaboración con Plástica, para fomentar o uso de ma-
teriais non compartidos.
- No momento de cambiarse, haberá zonas ben diferenciadas, con distancias marcadas, e recorrendo 
ás quendas cando o tamaño do grupo sexa maior que os postos individuais.
- O alumnado terá que ter o seu propio estoxo de Educación Física, como sempre, no que deberá levar,
a maiores, a súa máscara de resposto, así como a auga individual. Non se poderá beber das billas dos 
baños en ningún momento.
- Na materia de Educación Física traballarase de forma recurrente a información sobre o COVID-19, 
porque é un contido da propia área relacionado coa saúde: a prevención, o coñecemento da doenza, as
causas, os síntomoas, as consecuencias, etc.
- O CPI conta cun enlace sanitario no centro de saúde de O Rosal. Dende a materia de EF estarase en 
contacto con esta persoa para resolver dúbidas ou procurar asesoramento sobre aspectos que poidan 
mellorar a seguridade na impartición da materia.

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

Como norma xeral evitaranse os cambios de aula. 
Cando sexa preciso realizalos seguiranse as seguintes indicacións. 
• Antes de sair da súa aula limparan as mans con hidroxel. 
• O alumnado desprazarase a ese espazo en ringleira polo corredor seguindo as frechas do chan e tras 
o seu profesor ou profesora tanto a ida como a volta. 
• Cada alumno ou alumna ocupará o lugar que lle indique o profesor ou profesora e non se poderán 
mover a outro. 
• Ao remate da actividade o mestre deixará as xanelas abertas. 
• Antes de saír limparan as mans con hidroxel. 

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

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño 
da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condicións de
seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. 

- A biblioteca non poderá ter o uso habitual que tiña ata agora, senón un diferente.
- Durante os recreos o alumnado non poderá acceder a ela libremente, porque se romperían os grupos-
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burbulla.
- O alumnado entrará nela sempre acompañado polo profesorado, e co seu grupo. Estará dispoñible 
durante todo o horario lectivo, sempre baixo estas circunstancias.
- Os postos das mesas e cadeiras que se poden utilizar estarán sinalizados. Deberán ser limpados po-
los usuarios tras o seu uso.
- A xestión dos préstamos levarase a cabo a través dos titores e titoras.
- A biblioteca usarase como aula para algunhas materias xa mencionadas. Bloquearase o seu uso du-
rante estes momentos.
- O laboratorio anexo utilizarase como estudo de radio (conta con boa ventilación e espazo para que 
parellas de nenos garden as distancia, ademais da presenza da mampara).
- Mochilas viaxeiras: só se utilizarán para 1º e 2º de Primaria, con desinfección e corentena de alome-
nos un día antes e despois do préstamos.
- Voluntariado de biblioteca: funcionará, sempre sen romper os grupos-bubrulla.
- O club de lectura seguirá funcionando, pero sen romper os grupos-burbulla (posiblemente de maneira 
telemática, con videoconferencias, etc.)
- A biblioteca seguirá contando coas súas canles de visibilización e comunicación: blog, Instagram

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

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O alum-
nado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. Durante os recreos e nas entradas e saídas do 
centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia
nas ringleiras de entrada e saída.
As portas exteriores dos baños estarán permanentemente abertas, por tres motivos: 

• producen ventilación
• contrólase o aforo dende fóra
• a privacidade do alumnado está garantida, porque as cabinas interiores individuais teñen tamén

portas
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá 
usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.
No caso de alumnado con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar 
as proteccións individuais axeitadas.
Haberá dous aseos de asignación preferente e exclusiva: os que se atopan fronte as aulas de 1º e 2º 
de Primaria. Agora teñen o letreiro de “Nenos” e “Nenas”. Pasarán a ser compartidos por sexos, e un 
deles estará asignado a 1º, e o outro a 2º, para evitar o contacto entre grupo-burbulla diferentes.

Id. Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis
coas previsións propias para os grupos estables de convivencia)

Para dar continuidade aos grupos de convivencia estable (grupos burbulla), as zonas de recreo di-
vidiranse en tantas como grupos do centro. Un proxecto educativo dará forma a esta distribución.
-Cada zona será bautizada co nome nun país.
- O epicentro, a zona 0 desta distribución, será o patio cuberto da entrada principal, que será GALICIA.
A partir de aí, todas as demais zonas (zona da pérgola, patio interior con herba e árbores, patio do ping-
pong, pavillóns deportivos, diferentes subzonas dos patios grandes, etc.), e segundo as distancias rela -
tivas coa zona 0, representarán países máis cercanos e máis apartados.
- Ao comezo do curso estas zonas estarán simplemente acoutadas. A medida que avance o curso, e
como traballo co alumnado, iranse enriquecendo con elementos propios de cada país (pinturas murais,
carteis, etc.)
- Os diferentes grupos de alumnos/as rotarán, para non estar permanentemente na mesma zona todo o
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curso. As frecuencias de rotación iranse establecendo a medida que se observe o funcionamento deste
sistema.
- No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando a presenza de profesorado. 
- Evitarase na medida do posible o uso de obxectos compartidos. De utilizalos, será baixo a supervisión
do profesorado e coa súa posterior desinfección, así como coa posterior limpeza de mans do alumna-
do. Todo elo sempre dentro do grupo-burbulla.

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)

- Haberá máis profesorado do habitual para custodiar as zonas de todo o centro. O cadro de gardas es-
tará dispoñible dentro da planificación xeral de horarios do colexio.

Id. Medidas especificas para alumnado 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)

Co alumnado de 1º e 2º levarase a cabo a disposición na aula igual á do resto do alumnado. Aínda tra -
ballando con grupos burbullas, o centro desexa extremar a precaución e manter as distancias en todo
momento. Para iso, levaranse a cabo o maior número de actividades de carácter individual, pero que
repercutan no sentido de grupo, na socialización entre eles/as. 
- Intentarase evitar o material compartido. De usalo, será desinfectado no momento.
- As titoras utilizarán canles de comunicación telemáticas coas familias dende o comezo do curso, para
que a información chegue fluída, rápida e actualizada. Para iso utilizarase ou ben o Whatsapp ou o Te-
legram segundo as titoras. Este será tamén o medio de comunicación coas familias en caso de confina -
mento parcial ou total.
- En caso de ter que recorrer ao ensino a distancia, e ademais de usar estas canles comunicativas, as
titoras organizaron o uso do material da seguinte maneira: os materiais de traballo dos pequenos/as
non estará, por defecto, no centro, como ocorreu o ano pasado. Estará nas casas, e os nenos/as só
terán que traer á escola os que precisen cada día. Así, en caso dun confinamento repentino, será máis
doado ter dodo o material dispoñible para poder traballar a distancia. Nesta circunstancia hipotética, as
titoras organizarán, coa colaboración das familias, o traballo diario e semanal do alumnado.

BAÑOS: as aulas de 1º e 2º teñen dous baños moi próximos, que sempre eran usados exclusivamente
por eles: un para nenas e outro para nenos. A partir de agora, usarase un para todo 1º e outro para todo
2º. O motivo é evitar romper os grupos-burbulla, e que cada grupo vaia só a un. Ademais, apreoveitara-
se para traballar a coeducación, o uso de baños compartidos (igual que nas casas, e en moitos outros
lugares públicos), no respecto á limpeza dos inodoros, nos hábitos de levantar a tapa se son nenos,
etc.

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)

- As actividades en xeral levaranse a cabo respectando as normas xerais de distanciamento, hixiene
previa, desinfección posterior, etc., que se aplica a todo o centro e ás dúas etapas educativas.
- As merendas levaranse a cabo no exterior, posto que é mellor que o momento de quitar a máscara
para comer sexa ao aire libre e con distancias, e non nun espazo pechado, onde a exhalación dos ne-
nos/as xeraría aerosois, que quedarían concetrados na aula.
- Aniversarios: non se poderá traer, como anteriormente, tartas, doces, chuches, etc. Para compartir,
polo risco sanitario que supoñen. O alumnado que cumpra anos e desexe celebralo cos compañeiros
poderá traer algún paquete envasado (comprado, non feito na casa) que á súa vez teña paquetes enva-
sados máis pequenos no seu interior. Será a mestra que faga o reparto das porcións individuais.
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Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

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

Ver punto 8

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)

O departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de pro-
tección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de
que a súa atención requira no respectar a distancia de seguridade.

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)

Traballarase de maneira continua na adecuación do alumnado a esta nova circunstancia. Reforzaranse
as medidas de hixiene e prevención, e estarase en contacto permanente coas familias, a través princi-
palmente da titoría.

Id. Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que se-
xan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de
vending ou cafeteiras)

Salas de profesorado
• Antes de entrar, botarse xel hidroalcohólico.
• Manter as ventás e portas abertas todo o tempo que sexa posible.
• Cada quen debe ter unha taquilla onde gardará os obxectos persoais, 
• Non deixar obxectos (nin revistas, folletos, papeis, ...) nas mesas de uso común
• Cada quen deberá traer un estoxo co que precise
• O material que si se vai compartir ( grampadora, plastificadora, taladradora, guillotina, máquina

de café, fotocopiadora...) haberá que limpalo cando se remate e gardalo.
• No caso dos ordenadores limpará a superficie do teclado, do rato, cadeira e mesa
• O teléfono. Tamén se limparán unha vez utilizados.
• O aforo da sala de profesorado vén determinado polas cadeiras, que non se poden mover.
• Haberá cartelería que recorde as normas e consellos.
• Haberá papeleiras de pedal, que deben quedar ben cerradas despois do uso.
• O persoal das empresas da máquina de café e auga accederan a sala a ser posible en horario

de tarde, excepto os mércores.
Secretaría, despachos

• Antes de acceder haberá que limparse as mans. 
• Aforos: secretaría: unha persoa a maiores / Dirección: unha persoa como norma xeral / Xefatu-

ra de Estudos: dúas persoas / Conserxería: NON se pode entrar se está o conserxe ou outra
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persoa. Haberá un moble con portas no hall onde se deixarán as copias, cun post-it que indique
as características, e a persoa que as precisa. Unha vez feitas, o conserxe devolverá as copias
ao profesor/a no seu casilleiro da sala de profesorado de abaixo.

• As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa, chamando ao teléfono do cen-
tro: 886 120 385

Reunións
Sempre que sexa posible, terán lugar no exterior.
No interior, priorizarase o uso da BIBLIOTECA para as reunións en xeral, e sempre procurando a máxi-
ma ventilación entre as portas e ventás.
Poderán manterse na sala de profesorado da planta baixa SÓ as reunións de pequenos equipos ( Equi -
pos Docentes, Equipos de Traballo, etc. ).
Realizaranse as reunións xustas e necesarias, intentando agrupar temas que haxa que tratar. Tamén se
terá moi en conta a duración, intentando que non se excedan no tempo (só se é imprescindible).

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)

Sempre que se poida, priorizaranse as reunións por medios telemáticos. Nas sesións que se celebren a
distancia  deben  garantirse  a  identidade  dos  membros  que  participen,  o  contido  das  súas
manifestacións  e  o  sentido  do  seu  voto.  A estes  efectos  considérase  validamente  emitido  o  voto
formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.

De non ser posible, terán lugar en espazos do centro ao aire libre, ou ben, cando o tempo non o
permita, en ubicacións municipais con aforo maior. Ningunha dependencia do colexio ten aforo abondo
para o Claustro de Profesorado.

As reunións do Consello Escolar poderanse realizar ao aire libre, ou, de non poder ser, na biblioteca.

O mesmo ocorre cos demais órganos colexiados.

Evitaranse todo tipo de reunións en espazos pequenos como Departamentos Didácticos, aulas
pequenas, despachos, etc.

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)

As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter prioritario durante todo o curso.
As primeiras semanas deberán ser especialmente intensas na formación do alumnado, na adquisición
de hábitos de hixiene e prevención, na nova circulación polo centro, na nova estrutura dos recreos, e na
dinámica dos grupos estables de convivencia.

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).

Serán difundidas a través das canles habituais: web, cartelería, abalarmobil...

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
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dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)  

O centro conta cun Equipo de Dinamización das TIC. Este, formado polo coordinador, así como o coor-
dinador ABALAR, traballará en estreita relación co Equipo Directivo, así como cos coordinadores dou-
tras plataformas (blog da biblioteca, do ENDL, etc.), para unha correcta coordinación entre todas as 
canles informativas.
A aula virtual do centro foi utilizada por gran parte do profesorado durante o anterior curso. Parte do 
mesmo recibiu formación ao respecto, e este ano esa mesma formación está a disposición do novo pro-
fesorado.

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 centro conta cun PLAN DE ACOLLIDA, que será publicado na web do centro antes do comezo do
curso, á espera de posibles modificacións nos protocolos xerais por parte das autoridades educativas.

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)

Este Plan segue as directrices marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo Directivo coas
aportacións do profesorado do centro, a pesar de non ter formación en materia sanitaria nin de
organización en aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais.
Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación epidemiolóxica e aberto as aporta -
cións de toda a comunidade educativa.
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