Outeiro Grande, s/n
32570 – Maside OURENSE
Teléfono 988 68 50 01
cpi.terras.maside@edu.xunta.es

Centro Público Integrado Terras de Maside

DIRECTRICES EQUIPO COVID CENTRO
Ref. Info 1.0
-

De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,5
metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo. En educación
infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase,
con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se
aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade
do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro
do centro educativo

-

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante
persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en
todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de
seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como
por exemplo no comedor.

-

Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón,
durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo
menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias
debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao
longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e
despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

-

Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por
espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao
finalizar as clases, sempre que sexa posible entre clases, e coas medidas de
prevención de accidentes necesarias.Cando as condiciones meteorolóxicas e do
edificio o permitan,manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible.

-

Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con
diferentesalumnos/as de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a
especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala polos menos 15
minutos logo de cada sesión.

-

Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia,
na aula traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5
alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como
subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade
dos contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros
respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara,

-
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-

porén para o profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos
grupos de infantil será de uso obrigatorio.

-

O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas
compañeiros/as. Nas aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo
diferenciado para o material de cada alumno de xeito que non permita ser
manipulado por outros compañeiros. Na aula, no propio pupitre ou noutro
lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o alumnado gardará o seu
material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as
compañeiros/as. Nos cursos que deixan o material na aula, resulta
recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores
propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co
seu nome.Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais
individualizado posible.

-

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada
materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez
terminada a clase. Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a
limpeza dos elementos comúns de uso privativo. Onde a materia o permita
substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios
informáticos co fin de diminuír os contactos co material.

-

Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao
alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de
usar o material.

-

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá
levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non
impliquen moverse do posto escolar.

-

En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a
formación e grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso
evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5
metros. Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no
caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto a distancia
interpersonal elevarase a 3 metros.

-

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás
que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o
uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida do
posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios
alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a
realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara
nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida.
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-

Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a
norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos
excepcionais.

-

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os
cambios de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao
profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que
poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. A saída será
ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán
polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleirade 1 gardando a distancia
de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.Se
houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia porcompleto o grupo
anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se
formen agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o
grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.

-

Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou
material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de
non ser posible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes
do seu uso. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de
funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas
pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non
docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.

-

No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado
dun familiar e agardar nun espazo diferenciado para a entrada a aula. Os
acompañantes deberán usar máscara. Fóra do suposto anterior, con carácter
xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos,
ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a
entrada dos proxenitores no centro educativo. O centro establecerá horarios
específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de
entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos.

-

O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará
porque o material está recollido polo alumnado; e o alumnado preparado para
saír ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario
establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras.

-

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene
composto por panos desbotables, solución desinfectante e xel
hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e
na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso
non individual que teña utilizado en cada unha das aulas (eu decía de limpar o
que entra porque non podemos garantir que o que saia se acorde)
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-

En cada cambio de grupo, o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas
mans e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de
ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado

-

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o
recurso á reunión non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non
fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser
presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se
garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade e o emprego de
máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.

-

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá
no caso de ensino a distancia. Incluirase na programación o modo de proveer o
dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática.
Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o
seguimento continuo do curso polo alumnado.
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