
     

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

1. Datos do centro

Código  Denominación

27007788                   CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

Enderezo C.P.

 Pallarón s/nº 27650

Localidade Concello Provincia

A Proba de Navia de Suarna   Navia de Suarna Lugo

Teléfono Correo electrónico

982 87 06 01   cpi.naviadesuarna@edu.xunta.es

Páxina web

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

660 67 67 99
982 87 06 01

Membro 1      Francisco Trashorras Lodos Cargo      Coordinador

Tarefas asignadas

• Nomear membros e suplentes no equipo Covid.
• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia.
• Coordinación do equipo Covid.
• Comunicación de casos a través da aplicación Educovid
• Acompañar ao alumnado que estea na aula de illamento
• Comunicacións cos pais/nais

Membro 2  José Manuel Prado Bernedo Cargo Responsable ESO

Tarefas asignadas

• Xestionar a adquisición de material de protección e de limpeza e desifección, 
inventarialo e facer un rexistro dos gastos

• Comunicación de casos a través da aplicacion Educovid en ausencia do co-
ordinador.

• Coordinar a aplicación do protocolo de adaptación á situación COVID no co-
medor e na limpeza.

• Acompañar ao alumnado que estea na aula de illamento en ausencia do co-
ordinador

Membro 3  Rosalia Pérez Gómez Cargo Responsable EI e EP

Tarefas asignadas

• Elevar as propostas do equipo de educación infantil e primaria
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil e primaria
• Difundir a información ao ciclo de infantil e primaria ás familias
• Comunicación de casos a través da aplicacion Educovid en ausencia do co-

ordinador.
• Acompañar ao alumnado que estea na aula de illamento en ausencia do co-

ordinador

Suplentes  - Jairo González Fernández

3. Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde de Navia de Suarna           Teléfono

Contacto Non se reflicte o nome pola Lei de Protección de Datos

4. Espazo de illamento 

Situado no primeiro andar na parte vella do edificio no que era o antigo departamento de orientación si-
tuado ao lado da xefatura de estudos de primaria e do comedor. Está sinalizado na porta e toda a co-
munidade educativa sabe da súa situación.

Conta con un vestíbulo de entrada con doble porta,  boa ventilación,  dispensandor de xel hidroalcólico
na entrada, mesa grande con mampara de protección,  xel  dispensador de hidroxel na mesa, produtos
de desinfección, papel, panos desbotables, mascaras cirúrxicas, termómetro dixital, papelera de pedal.
No caso de ser necesario retirar alumnado e illalo,  o equipo COVID avisará ao persoal de limpeza para
que extreme as medidas preventivas e de desinfección tanto da aula na que estivera o alumno/a e
como do espazo e de illamento e na de referencia.
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5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

        Educación Infantil      5

        Educación Primaria      6

        Educación Secundaria 16

6. Cadro de persoal do centro educativo

           Mestres de Educación Primaria incluídos itinerantes 3

           Mestre Especialista en Pedagoxía Terapeutica que atende a todas as etapas 1

           Profesorado de secundaria incluídos itinerantes 12

7. Determinación dos grupos estables de convivencia 

Etapa Educación Infantil Nivel 4º,5º e 6º Grupo Mixto

Aula Mixta Nº de alumnado asignado 5 Nº de profesorado asignado 4

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas para os 5 alumnos e alumnas que a com-
poñen.

• Procurarase que progresivamente  o alumnado de 3 anos utilice a máscara na aula e nos espazos
comúns: desprazamentos polos corredores ou no patio de infantil, .... 

• O resto de alumnado de Educación Infantil utilizarán a máscara agás naquelas situacións que o pro-
fesorado indiquen que non é necesario.

• Terán un estoxo  con nome para gardar a máscara cando non sexa necesario e traerán unha de
reposto.

• A distribución na aula será en mesas individuais separadas o máximo posible entre elas.

• Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro do centro, reducíndoos aos
que sexan imprescindibles: comedor, patio de infantil e ximnasio.

• Será o profesorado especialista o que entre na aula impartir as súas materias.

• Se é preciso que un alumno empregue a pizarra dixital, realizarase unha desinfección previa
con xel hidroalcohólico do rotulador que empregue.

• Existirá un dispensador de xel hidroalcohólico que so poderán usar baixo a supervisión do profesora-
do ao entrar na aula.

• A merenda da mañá realizase na aula en cadansúa mesa.

• As xanelas permanecerán abertas se o tempo o permite e no seu defecto ventilaranse cada hora.

• No caso de ausencia da mestra de Educación Infantil, NUNCA se unirá á aula de infantil a outra de
primaria. Será ou o mestre/a especialista en EF, Inglés ou a PT o encargado de facer a substitución en
infantil. No caso de que dito profesorado teña docencia nese momento co seu grupo cubrirá preferente-
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mente a garda co grupo estable de infantil e o seu grupo será atendido polo orientador, PT, membros
do equipo directivo ou profesorado da ESO que estea libre e de garda nese momento.

No comedor comerán na primeira quenda de comedor agrupados próximos a unha xanela en mesas in-
dividuais separadas 1 metro e medio e afastada máis de dous mentros e cunha mampara de barreira  do
grupo de  6  alumnos/as de educación primaria.

9. Canle de comunicación

PROFESORADO:
- Vía telefónica (ao teléfono do centro ou ao teléfono do coordinador do equipo covid incluído whatsap)
- Correo electrónico: cpi.naviadesuarna@edu.xunta.es  

Alumnado:
- Vía telefónica chamando ao centro ou en caso de urxencia por whatsapp ao teléfono do coordinador 

COVID
- Correo electrónico:cpi.naviadesuarna@edu.xunta.es  

10. Rexistro de ausencias 

Ademais dos procesos ordinarios de rexistro de ausencias para o alumnado e profesorado en caso de 
ausencias por posible sintomatoloxía COVID levarase un rexistro conforme ao modelo adxuntados nos 
anexos.
En caso de síntomatoloxía compatible durante a xornada escolar e ter que illar o alumnado na aula 
COVID cumprimentarase un rexistro conforme ao modelo adxuntado nos anexos.

11. Comunicación de incidencias

Actuarase segundo o  establecido no Plan de Continxencia do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/system/files/Plan%20de%20Continxencia-
NAVIA.pdf  e no PROTOCOLOS DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE AO VI-
RUS SARS-CoV-2 (COVID-19) NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PUBLI-
CADOS POLA CONSELLERÍA DE SANIDADE que estea nese momento en vigor. Na actualidade o 
que está en vigor é o do 9 de outubro e que presenta a seguinte modificación:

“Na páxina 6 elimínase a indicación de que “permanecerán no domicilio os irmáns/ás do caso
sospei-toso escolarizados no mesmo centro ata o resultado das probas”, pola indicación de
que “Osconviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesio-
nal) quese encontre á espera do resultado, evitarán as interacións sociais que sexan prescindi-
bles ataque se confirme o resultado pero non será necesario que garden corentena no domici -
lio,podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo”

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/545/20201090_PROTOCOLO%20C
%20EDUCATIVOS%20COVID-19.pdf

Ademais do rexistro requeridos na aplicación Educovid informarase mediante  chamadas e/ou correo 
electrónicos á inspección e autoridades sanitarias.

No caso da aparición dun caso positivo confirmado o equipo COVID en coordinación e baixo petición  
coas autoridades sanitarias incluirá na aplicación Educovid a información dos contactos estreitos do 
afectado ou afectada:
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- Alumnado da aula (compañeiros/as ou na que imparte docencia no
caso do profesorado).

- Profesorado que imparte docencia no grupo.
- Compañeiros/as de comedor e transporte escolar.

Con carácter xeral e de acordo coas indicacións que establezan as autoridades sanitarias en cada caso
entenderase como contacto estreito cun caso confirmado, calquera que estivese a distancia inferior a 2
metros durante máis de 15 minutos sen máscara.

Id. Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres 

Ver fotos das aulas nos Anexos.

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos

Non é necesario habilitar outros espazos xa que as salas que se usarán (sen ter en conta as aulas ordi-
narias dos grupos estable de Educación Infantil) permiten manter as distancias mínimas de un metro e 
medio.

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) 

- As aulas de PT  e Orientación contarán con mamparas de protección nas mesas.

- Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen máscaras FP2 cando aten-
dan alumnado no que sexa dificil manter a distancia de seguridade.

- Sempre que sexa posible permanecerán as xanelas abertas. Entre cada sesión con presencia de 
alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de 15 minutos e unha limpeza/desinfección dos
elementos empregados.

- Proporcionarase unha visera de protección para que o profesorado a utilice en caso de ser necesario.

- Como modelo de cuestionario  avaliación de medidas empregaremos o que figura no protocolo  de
adaptación ao contexto da COVID-19
 https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_centros_16_09_2020.pdf

15. Titorías coas familias 

 As titorías levaranse prioritariamente por vía telefónica ou no caso que sexa factible por videoconferen-
cia. 

Nos casos que se considere a necesidade de realizala presencialmente a reunión levarase a cabo no
ximnasio ou de estar este ocupado na xefatura de estudos de educación primaria e/ou secunda-
ria coas xanelas abertas previa cita e garantido a distancia social. Todos os asistentes á titoría le-
varán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.  
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16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro 

A canle de información coas familias será prioritariamente a web do centro e as redes sociais do centro 
(facebook e twitter)

Tamén se difundirán os avisos a través do Abalar Móbil e naqueles casos que as familias o autoricen o 
whatsapp. 

O correo electrónico tamén poderá ser utilizado aínda que o emprego habitual entre as familias non 
está tan extendido coma o whatsapp.

As canles de información e comunicación coas persoas alleas ao centro será telefónica e correo elec-
trónico.

17. Uso da máscara no centro

Será obrigatorio o uso da máscara no centro a todo o persoal docente e non docente así como a cal-
quera outra persoa que acceda ao mesmo.

O alumnado de infantil é altamente recomendado, polo que  procurarase que o alumnado de 3 anos 
paulatinamente vaia adaptándose e tolerando o seu uso por períodos cada vez máis longos de tempo e
o resto do alumnado de infantil utilizará  dada a boa adaptación e tolerancia que presenta ao seu uso, 
empregaraa na aula, no patio de infantil e nos desprazamento polo centro.

O alumnado de Educación Primaria e ESO utilizará a máscara en todo momento durante a xornada es-
colar agás no comedor.

No transporte escolar será obrigada a utilización de máscara.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

- O plan estará colgado na web do centro.

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)

- Conserxe

-
• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado.
• Responsable de recoller e colocar semanalmente as follas de rexistro de ventilación en cada 

aula.
• Responsable de recoller e colocar as follas de rexistro de limpeza dos baños.

- Limpadora quenda  de mañá (Horario de 11:00 – 16:50  horas)
• Limpeza/desinfección dos baños do patio e 1º andar  tres veces ao longo da xornada lectiva.
• Limpeza/desinfección dos baños do 2º andar 2 veces ao longo da xornada lectiva
• Limpeza/desinfección das aulas do 1º andar incluídos os despachos e sala de profesores
• Limpeza/desinfección do ximnasio
• Limpeza dos pasamáns e pomos das portas

Páxina 7 de 19 



• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente.
• Limpeza dos bancos do patio tres veces ao día durante a xornada lectiva.

- Limpador quenda de tarde ( Horario de 18:00 – 20:00 horas)
• Limpeza dos baños do 2º andar unha vez rematada a xornada lectiva
• Limpeza e desinfección de todas as aulas do 2º andar incluída biblioteca, informática, música, 

plástica de EP e ESO, inglés unha vez rematada a xornada lectiva
• Limpeza e desinfección da sala de profesores da ESO

- Limpeza do comedor

• As colaboradoras de comedor son as encargadas de limpeza/desinfeccion das mesas unha vez
rematado o xantar.

• As cociñeiras limpan son as responsables de limpara a cociña, vaixelas e o chan do comedora 
ao rematar o servizo

• Antes de cada servizo as cociñeiras volven a desinfectar as mesas e mamparas protectoras

-

- Outras normas de limpeza de carácter xeral

-

- En canto ao uso de material de uso compartido (teléfono fotocopiadora, ordenadores, encuadernadora, 
guillotina, plastificadora, teclados de ordenadores) CADA USUARIO desinfectará as mans antes do seu
uso e desinfectará a superficio despois da utilización. 

-

- O alumnado desinfectará a súa cadeira e mesa ao rematar a xornada escolar.

- Para entrar na aula de informática deberán desinfectar as mans con xel hidroalcohólico e desinfectarán 
o teclado e rato do ordenador. (Cada alumno terá asignado un ordenador de uso individual)

20. Distribución horaria do persoal de limpeza 

QUENDA DE MAÑA: 11:00 – 16:50
QUENDA DE TARDE: 18:00 – 20:00

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

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 
este labor, como son as luvas e a máscara. 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada aseo haberá unha folla de control que terán que asinar.

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

En cada aula haberá unha folla de control de ventilación na que terá que asinar o profesor que abre a 
xanela 10 minutos antes do remate de cada clase.
No caso de que o tempo o permita a xanela estará aberta sempre.
O modelo apartece como anexo a este documento.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pe-
dal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, másca-
ras).
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- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xe-
ral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe ...)

Id. Material de protección

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

- A persoa que exerza a secretaría do centro que é tamén membro do equipo COVID será a res-
ponsable de xestionar a adquisición e reposición do material de protección do centro, así como do
control económico do mesmo.

26. Determinación do sistema de compras do material de protección

 - O secretario do centro que tamén é membro do equipo COVID estudará as mellores ofertas e xestio-
nará a compra e reposición do material. Procurarase pedir varias ofertas.

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

- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans na
parede, e na mesa do profesorado un rollo de papel,  unha caixa de panos desbotables, un dispensa-
dor portátil de xel hidroalcohólico, un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros uten-
silios e máscaras de reposto para cubrir eventuais incidencias.

- A conserxe será a encargada de facer as reposicións do xel e de comunicar á dirección a necesi-
dade da adquisición do mesmo.

- O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións de xabón e papel nos baños.

- A principio de curso repartirase o material proporcionado pola consellería (máscaras) e polo concello
e polo centro (kit de mascara e xel hidroalcohólico) entre o alumnado e profesorado.

- O alumnado deberá achegar panos desbotables e kleenex para o seu uso individual.  

Id. Xestión dos abrochos

28. Medidas 

Seguiranse as medidas xenéricas que estableza en cada momento os protocolos das consellerias e o 
propio plan de continxencia do centro.

Ligazóns:

• PROTOCOLOS DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE AO VIRUS SARS-CoV-
2  (COVID-19)  NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE  GALICIA  PUBLICADOS
POLA CONSELLERÍA DE SANIDADE que estea nese momento en vigor. Na actualidade é
este:

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/545/PROTOCOLOS%20DE%20VIXILANCIA
%20E%20CONTROL%20EPIDEMIOL%c3%93XICO%20COVID%20CENTROS%20EDUCATIVOS.pdf

• PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO
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http://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/system/files/Plan%20de%20Continxencia-
NAVIA.pdf

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

- Coordinador Covid  que ademais ostenta a dirección ou na súa ausencia calquera dos membros do 
equipo COVID

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)

- Actuarase atendendo ao establecido no protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos cen-
tros de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021. :

-https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_centros_16_09_2020.pdf  

1. A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde deberá dirixir á di-
rección do centro a súa solicitude na que exprese que concorren as causas para consideralo
como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible, seguindo o modelo
do ANEXO I.

2. A dirección do centro emitirá un informe por cada solicitante no que se indiquen as tarefas e
condicionantes específicos do posto de traballo e determinación das medidas de protección
existentes, seguindo o modelo do  ANEXO II.

3. A dirección do centro remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peticións
de valoración da sensibilidade do traballador e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspec-
ción Médica Educativa da Xefatura Territorial.

4. A Inspección Médica analizará a petición achegada e solicitará mediante correo electrónico
ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación, para ser analizada e emitir un
informe.

5. A inspección médica educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional
de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Será obrigatorio
para o traballador/a achegar toda a documentación solicitada no prazo de 3 días hábiles; noutro
caso, entenderase que desiste da súa petición.

6. Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir
presencialmente ao centro.

7. O  informe  do  servizo  sanitario  deberá  establecer  algunha  das  seguintes medidas:

a) Establecer non concorre especial sensibilidade e que pode realizar a súa actividade presencial-
mente.

b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco para a saúde da per-
soa traballadora, realizará un informe de adaptación do posto de traballo no que se indiquen á
dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que  se deban adoptar.

c) Como última medida, o facultativo emitirá informe no que se indica a imposibilidade de adapta -
ción do posto de traballo ou a recolocación a outras funcións e risco e considerarase ao traba-
llador/a como especialmente sensible para os efectos de tramitación, de ser o caso, da incapa-
cidade laboral

- Cando proceda tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros 
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Id. Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas 

PROFESORADO DE GARDA
O profesorado que teña garda de transporte deberá persoarse na cancela de entrada 15 minu -
tos antes do comezo das clases. 

PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA
Alumnado de infantil e primaria entrarán en quendas separadas pola porta  de Primaria e Infan-
til do edificio vello 
Alumnado da ESO entrarán pola porta da ESO a do edificio novo

PROCEDEMENTO PARA ENTRADA
Alumnado de infantil O/a mestre de Infantil ou Primaria de garda recibirá primeiro ao grupo de
Infantil na cancela. Entrarán pola porta de primaria e no hall de entrada agardaráos a mestra de
Infantil que os acompañará a aula, medirá a temperatura e aplicará o xel hidroalcohólico.
Os non transportados de Infantil deberán estar 5 minutos antes no patio e esperarán sentados
gardando as distancias e acompañados por un só familiar ata xuntarse co resto do grupo.

Alumndo de primaria entrarán pola porta de Primara. Mentras tanto baixará do transporte o
alumnado de Primaria. O profesor/a de Secundaria  vixiará dende a cancela o seu acceso ao
patio pola rampa. Na entrada a persoa de garda de Primaria/ Infantil tomaralles a temperatura e
botaralles xel. Serán recibidos/as nas súas respectivas aulas polos titores. 

O alumnado de ESO entrará ao centro polas escaleiras da ESO despois de sérenlle tomada a
temperatura  e de que se boten xel no dispensador situado na porta.

No caso de que haxa algún alumno/a con síntomas un segundo profesor de garda de Secunda-
ria acompañaraos á sala de illamento e avisará a alguén do equipo diretivo/COVID.

SAÍDA:
As portas de saída serán as mesmas que as de entrada para cada grupo.

PROCEDEMENTO
2 minutos antes de rematar as clases en ESO e 5 en Primaria /Infantil comezarase a recoller,
deixando os pupitres perfectamente limpos e cadeiras enriba da mesa.  Antes de deixar a aula
deberanse hixienizar as mans.

Realizarase en orde inversa á chegada. Baixarán Secundaria polas escaleiras ESO, e Primaria
polas vellas. Infantil xa deberá estar preparado con antelación na zona do patio. Estes serán os
últimos en chegar aos transportes.

Nos non transportados de infantil as familias agardarán no mesmo lugar utilizado para a entra-
da.

Os non transportados da ESO que teñan autorización para saír sós do centro abandonarán o
centro unha vez arranquen os transportes escolar.

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

• Alumnado de infantil e primaria  entrarán e sairán en quendas separadas uns minutos pola
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porta  de Primaria e Infantil o edificio vello 

• Alumnado da ESO entrarán e sairán pola porta da ESO a do edificio novo

33. Cartelería e sinaléctica

O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras, comedor, baños e ou-
tras zonas comúns que  advirtan sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía da  
COVID  19  e  medidas  de hixiene  social e individual.  Nas aulas e aseos reforzarase a información so-
bre  hixiene individual. Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anun-
cios, collages, murais ou outro material nas paredes de corredores e aulas.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Ver o referido no punto 31

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  

Haberá 3 profesores/as de garda de entradas e saídas.

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)

Non procede

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)

Non procede

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

Se é posible faranse virtuais aínda que tendo en conta o pequeno número de membros do Consello Es-
colar poderán facerse presenciais e serán no ximnasio con separación suficiente e as xanelas abertas.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Se é posible faranse virtuais aínda que tendo en conta o pequeno número de membros poderán organi-
zarse sesións de titoría grupal cos pais/nais no ximnasio con separación suficiente e as xanelas aber-
tas.
As reunións individuais cos pais/nais serán cando sexa estritamente necesarias e realizaránse confor-
me ao establecido no punto 15 do presente plan.

40. Normas para a realización de eventos

Este curso non temos previstos organizar ningún tipo de evento

Id. Medidas para o alumnado transportado
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41. Medidas

Ver o apartado relativo a entradas e saídas

Id. Medidas de uso do comedor (Ver anexo Protocolo Comedor)

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

Ver anexo Protocolo Comedor

43. Persoal colaborador 

Coma todos os cursos haberá 3 coidadoras
Unha será a encargada do alumnado de infantil e primaria na primeira quenda
As outras dúas as encargadas da ESO

44. Persoal de cociña

Unha cociñeira e unha auxiliar de cociña.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas

- O alumnado terá material de uso exclusivo gardado na súa mesa e  noutra auxiliar no fondo da aula.
- Para a utlización de material ou ferramentas compartido no laboratorio, aula de plásica, informática
será preciso a desinfección do mesmo antes e despois da súa utilización. (teclados, rotuladores de pi-
zarra, ...)
- Na aula de informática como hai 16 ordenadores e son 16 alumnos/as na ESO cada un terá asignna -
do un. Ademais tendo en conta que o alumnado de 5º,1º e 2º da ESO ten ordenadores E-Dixgal non se
prevé que sexa moi utilizada.
- Na aula de informática pequena do 1º andar será de uso exclusivo para o alumnado de 3º e 4º da
ESO que deberá desinfectalo a mesa, teclado, rato, ... antes de utilizalo e ao rematar.
- Ao remate da xornada escolar o alumnado da ESO limpará e desinfectará o seu pupitre.
- Non temos pista cuberta ou polideportivo practicable, o que hai está lonxe e ten goteiras e moita humi-
dade polo que cando sexa imprescindible realizar  a actividade física no ximnasio estarán todas as xa-
nelas e portas abertas

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

As clases de Educación Física serán no exterior ou no ximnasio cando no se poidan realizar no exteri-
or. Neste caso estarán as xanelas e as portas abertas. 

Os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de materiais comúns. No caso 
de ter que utilizar materiais compartidos deberán ser desinfectados antes e despois do seu uso. 

O  profesor será o encargado  de repartir e recoller o material do almacén.

O alumnado disporá un kit básico de instrumentos para realizar exercicios individuais de EF e será o 
encargado de custodialo
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Nas actividades en que a distancia sexa menor de 2 metros e no ximnasio o alumnado fará uso da 
máscara.

47. Cambio de aula

Só cambiarán de aula para Educación Física, laboratorio, informática, música e educación pĺástica.

Deberán saír ordenadamente respectando unha distancia de seguridade. 

No caso de informática deberán desinfectar os teclados ratos e demais aparatos antes de usalo e des-
pois

En plástica teñen unha mesa asignada a cada un co seu nome.

E no laboratorio de bioloxía e física e química deberán hixienizar a mesa e a cadeira antes e despois do
seu uso.

O alumnado que saia á aula do departamento de orientación e/ou aula de PT deberá ir buscalo o espe-
cialista e antes de sentarse desinfectar o pupitre e tamén ao acabar. De non poder gardar a distancia 
de seguridade instalarase unha pantalla e/ou proporcionarase unha visera pantalla.

48. Biblioteca 

Limitase o aforo a máximo 6 persoas. O alumnado no caso de que non haxa sitio deberá reservar pra-
za.

Os usuario deberán desinfectar o posto antes e despois do seu uso

Organízanse quendas de atención do profesorado nos recreos. 

Colócanse mamparas separadoras nas mesas

Os libros devoltos estarán nunha caixa 24 horas antes de volver aos andeis e poder ser prestado de 
novo.

As xanelas estarán abertas se o tempo o permite. En calquera caso haberá que ventilar a biblioteca mí-
nimo 15 minutos despois do seu uso.

49. Aseos 

O alumnado terá un aseo asignado e será o único ao que poida acceder. Na porta de cada un estará 
colocado o nome dos usuarios. As alumnas utilizarán o baño situado nas escaleiras novas. 

O resto de baños serán de uso para os alumnos tanto na primeira coma na segunda planta de acordo á
distribución que aparece nas portas dos mesmos. Non poderá haber máis dun alumno/a por aseo. 

O alumnado de educación infantil fará uso do aseo da aula e cando estea no lecer no patio do baño 
que hai ao lado da aula de tecnoloxía que será do uso exclusivo do alumnado de educación infantil.

O profesorado de garda estará atento a que non se dea a coincidencia de máis dun usuario no mesmo 
espazo. Na ESO non se deixará saír ao baño durante as clases nin nos cambios de clase, só nos perío-
dos de lecer. En Primaria permitirase utilizar os aseos durante as clases. 

Antes de saír dos baños deberán lavar as mans con xabón. 
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Id. Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos

Horarios

Os horarios de recreo de infantil e primaria serán de 11:45 a 12:15. O alumnado de primaria terá o
propio patio cuberto e outro ao aire libre separado e valado do de primaria.

Os horarios de recreo de secundaria será de 12:15 a 12:35.

Espazos para o lecer

Educación Infantil patio cuberto acristalado e patio exterior anexo valado.

Educación Primaria patio cuberto entre as columnas.

ESO: patio cuberto e campo de fútboll

Nota: nos períodos de lecer de despois de comer os mércores, xoves e venres comparten patio o alum-
nado de EP e o alumnado da ESO. Se fai bon tempo os da ESO estarán no campo de fútbol e se chove
compartiran o patio cuberto das columnas pero sen mesturarse.

51. Profesorado de vixilancia 

O profesorado de vixilancia nos recreos é o que aparece nos horarios oficiais do profesorado. 
Ademais das tarefas de vixialncia oridinarias de todos os cursos este ano darase  especialmente impor-
tancia a:

- Vixiar que todo o alumnado leva a máscara colocada tapando boca e nariz.
- Vixiar que non toquen os pomos das portas
- Vixiar que estean sentados nos bancos gardando as medidas de distanciamento
- Ordenar as subidas e baixadas para que o fagan gardando as distancia de seguridade.
- Vixiar a hixiene das mans á saída do baño.
 

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

52. Metodoloxía e uso de baños 

Educación Infantil:
Os 5 alumnos estarán en mesas separadas Para acceder á aula desinfectarán as mans con xel hidroal-
cohólico (supervisados polo profesorado) e usarán material individual, no caso de que sexa compartido,
deberá ser  desinfectado antes e despois do seu uso. Os de 4 e 5 anos dada a boa tolerancia ao uso da
máscara utilizarana como norma xeral na aula. E os dous de 3 anos procurarase que vaian utilizando
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progresivamente.

1º EP
Os 4 alumnos estarán en mesas separadas entre sí máis de 1,5 e utilizarán as máscaras obrigatoria-
mente.  Para acceder á aula desinfectarán as mans con xel hidroalcohólico (supervisados polo profeso-
rado) e usarán material individual, no caso de que sexa compartido, deberá ser  desinfectado antes e
despois do seu uso.

2º EP. O único alumno de 2º de EP forma parte dunha aula mixta xunto a un alumno de 3º de EP e ou -
tro de 5º e estarán en mesas separadas entre sí máis de 1,5 m, utilizarán máscaras obrigatoriamente.
Para acceder á aula desinfectarán as mans con xel hidroalcohólico (supervisados polo profesorado) e
usarán material individual, no caso de que sexa compartido, deberá ser  desinfectado antes e despois
do seu uso.

53. Actividades de merenda 

A merenda en educación infantil tomarana na súa aula coas xanelas abertas e coa supervisión da pro -
fesora que vixiará a correcta hixiene de mans antes e despois.

O alumnado de EP ofreceráselle unha froita que será repartida con pinzas pola conserxe e baixarán ao
patio e comerána nos bancos sentados, gardando a separación, este será o único momento no que non
usarán a máscaras.

O alumnado da ESO procederá igual que o de Educación Primaria no seu recreo

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54. Emprego do equipamento

    • O alumnado non manipulará ningún material sen previo visto bo do profesorado responsable do
grupo nese momento.
    • Na área de plástica e en Educación Infantil evitarase o uso de plastilina, pasta de modelar,...
    • O alumnado terá o seu propio material de uso habitual: material de debuxo técnico, compás, tesoi -
ras, permanentes,… este material non quedará na aula.
    • O material de uso compartido será desinfectado antes e despois do seu uso polo alumnado baixo a
supervisión do profesorado, evitando que manipule máis material do imprescindible. Sería recomenda-
ble que o profesorado colocase todo o material necesario nesa sesión nunha zona separada do resto
do material.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

55. Medidas 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais tamén é obrigatorio o uso das más-
caras dentro e fóra da aula. 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 . 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 impida respectar a distancia de seguridade. 
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56. Medidas e tarefas. Seguimento

Estas medidas serán obxecto de seguimento e, se fose preciso, modificación. 

Id. Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas 

O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composta por rolos de papel para limpe-
za, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual e máscaras de reposto na
mesa do profesor. En cada cambio de aula usara estes produtos na limpeza da súa mesa e cadeira, así
coma do material do profesorado de uso non individual que utilice en cada unha das  aulas.  O  material
de  limpeza  e desinfección será subministrado polo centro.

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 se-
guridade ao alumnado.

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e a capacidade
máxima permitida dos locais e cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos.

O aforo máximo da sala de profesores do primeiro andar  será de 5 persoas

O aforo máximo da sala de profesores do segundo andar será de 3 persoas

 Na realización de reunión de titorías utilizarase, sempre  que  for posible,  o  recurso  á  reunión non 
presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non for posible por imposibilidade dos proxenito-
res e a reunión tiver que ser presencial, faranse na xefatura de estudos de primaria e/ou secudnaria  
coas xanelas abertas e garantindo a distancia de seguridade e o emprego de máscara xunto coa dis-
poñibilidade de produtos de limpeza de mans.

58. Órganos colexiados 

As reunións dos órganos colexiados presenciais  faranse no ximnasico coas xanelas abertas coas
medidas de seguridade, distanciamento e uso de máscaras.

No caso de non poder ser presenciais poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar
acordos e remitir actas a distancia. Nas sesións que se celebren a distancia garantizarase 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. Agás nos casos nos que resulte imposible pola
necesidade de cumprir prazos perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano
colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación
da mesma e  un  documento  no  que  se  poida formalizar para cada un dos puntos por separado o
senso das votacións.

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59. Formación en educación en saúde

O equipo COVID asegurará que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de
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prevención,  hixiene  e  promoción  da  saúde  implantadas  no  centro  cheguen  a  toda  a  comunidade
educativa.

60. Difusión das medidas de prevención e protección 

Comunicaranse as normas (incluída a publicación na web) a todas as familias a través dos alumnos a 
principio do curso, respondendo o titor, telefonicamente o mediante correo, a solución das dúbidas que 
xurdir.
Farase uso de infografías, carteis  e  sinalización  para fomentar o cumprimento e comprensión das me-
didas de prevención e hixiene e esta información será actualizada no caso de que cambien as indica-
cións das autoridades sanitarias.
Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte al COVID-19

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais 

Profesorado Coordinador e dinamizador

José Manuel Prado Bernedo que actuará como coordinador TIC,  administrador principal da aula virtual,
asesor EVA-E-Dixgal e mantedor doa web do centro.

Francisco Trashorras Lodos que actuará como dinamizador e administrador secundario da aula virtual e
da web do centro e das redes sociais do centro.

 
Procurarase facer un uso ordinario para os procesos de ensino aprendizaxe da aula virtual en 3º e 4º d 
ESO  e dos blogs de aula e/ou das aulas virtuais en EP. Porén será indispensable para que o alumnado
que eventualmente estea en situación de corentena poida seguir o proceso educativo.

 En caso de suspensión de aulas  tamén se utilizará a aula virtual do centro, o EVA -Edixgal, blogs de 
aula  de acordo ao seguinte:

Empregarase a Aula Virtual do centro en 3º e 4º da ESO o Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA- Edi-
xgal) en 5º de EP e 1º e 2º da ESO e os blogs de aula  para 2º,3º e 5º de educación primaria. As liga-
zóns son as seguintes:
          
          Aula virtual: https://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/aulavirtual/login/index.php?

(A aula virtual do centro poderá accederse como convidado e deste xeito os pais/nais poidan acceder 
aos materiais)
          
          Blogs de primaria:
          
          https://terceirociclonavia.blogspot.com.es/ (para a aula Mixta de 2º, 3º e 5º de EP)
          http://rosaliascorner.blogspot.com.es/ (blog de lingua inglesa de Educación Primaria)
          
          https://outroblogmais.blogspot.com.es/ (blog de educación plástica de Educación Primaria)
          
En Educación Infantil e 1º de EP dadas as súas características de idade e o pouco número de alumna-
do a comunicación das tarefas e procesos de aprendizaxe será personalizada a través do e-mail, Aba-
lar Móbil, ... sen prexuízo de ser necesario utilizarmos outras canles como blog de infantil ou a aula vir-
tual de EI e de  1º de EP e a que poderían acceder os pais/nais do alumnado como convidados para 
descargar actvidades, etc
    

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 
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Realizarase unha Avaliación inicial 
As Programacións didácticas incluirán a metodoloxía a seguir en casos de ensino non presencial ou se-
mipresencial.

63. Difusión do plan 

Este Plan de adaptación COVID- 19 estará ao dispor de calquera membro da comunidade educativa e
será público na páxina web do centro.
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