
 

 

“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO  

CURSO 2021-2022”   

VERSIÓN 2   
   
1.   Datos do centro     

 

     
 

Código    Denominación     

15014957   CPI de SAN SADURNIÑO     
 

   
Enderezo   C.P.   

Avda Marqués de Figueroa, nº 19   15560   

Localidade   Concello   Provincia   

San Sadurniño   San Sadurniño   A Coruña   

Teléfono   Correo electrónico   

881930489   cpi.sansadurnino@edu.xunta.gal   

Páxina web   

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/   
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Id.   Medidas de prevención básica   
   
2.   Membros do equipo COVID   

Teléfono móbil de contacto   695556016   

Membro 1   José Ramón Ramos Vázquez   Cargo   Director  

Suplente   Alba Monteagudo Gómez  Xefa de estudos secundaria  

• Nomear aos membros e suplentes do equipo Covid-19.   
• Coordinar o equipo Covid-19.   

Tarefas asignadas    Comunicación coa Administración e o centro de saúde de San 
Sadurniño.   

   Elaborar o plan de adaptación e continxencia.   
• Xestionar á adquisición de material de protección necesario.   

• Comunicar os posibles casos que aparezan no centro.   
Membro 2   Inés Veiga Fernández   Cargo   Mestra AL   

Suplente   Ana Mª Brea Santiago   Titora EP   

Tarefas asignadas   

• Elevar as propostas dos Equipos de EI e EP.   
• Recibir información diaria das posibles incidencias respecto á aparición 

de sintomatoloxía compatible cunha infección por SARS-CoV2.   
• Garantir a difusión da información ao profesorado de EI e EP.   
• Rexistro e reposición do material Covid-19.   
• Xestión dos abrochos en EI e EP.   
• Acompañar ao alumnado ao espazo do centro asignado para illar persoas 

con síntomas, mentres non se realiza o traslado.   
• Recoller a relación do alumnado de EI e EP por grupos e o profesorado 

asignado na  que figure os teléfonos de contacto das familias e do 
profesorado.   

• Coordinar a distribución da cartelería polos corredores e polas aulas.   

Membro 3   Marta Díaz Tie   Cargo   Profesora XeH   

Suplente   Mª Pilar Charlón Redondo   Profesora L e LT Castelá   

Tarefas asignadas   

• Elevar as propostas do Equipos de ESO.   
• Recibir información diaria das posibles incidencias respecto á aparición de 

sintomatoloxía compatible cunha infección por SARS-CoV2.   
• Garantir a difusión da información ao profesorado de ESO.   
• Rexistro e reposición do material Covid-19.   
• Xestión dos abrochos en ESO.   
• Acompañar ao alumnado ao espazo do centro asignado para illar persoas 

con síntomas, mentres non se realiza o traslado.   
• Recoller a relación do alumnado de ESO por grupos e o profesorado 

asignado na  que figure os teléfonos de contacto das familias e do 
profesorado.   
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Centro    CENTRO DE SAÚDE DE SAN SADURNIÑO   Teléfono   981490046   

Contacto   Carlos Vicente Díaz Sueiras.       

 

   

   
5.   Número de alumnos e alumnas por nivel     

 

 

Educación Infantil (4º A)   15   

Educación Infantil (5º A)   22   

Educación Infantil (6º A)   23   

Educación Primaria (1º A)   17   

Educación Primaria (2º A)   17   

Educación Primaria (2º B)   14   

Educación Primaria (3º A)   24   

Educación Primaria (4º A)   14   

4.   Espazo de illamento   

- Como non dispoñemos de aulas suficientes o espazo de illamento será a aula de convivencia, 
polo que, en caso de producirse algún abrocho, esta aula deixará de ser usada coa finalidade para a que 
estaba destinada ata que se realice a total desinfección da mesma.   
   
- No caso de ser empregada para algún abrocho procederase a dar aviso ao persoal de limpeza para 
que proceda á súa desinfección.   

• No edificio de Ed. Infantil-Primaria esta aula está situada no primeiro andar, ao lado da sala de 
mestres e do despacho da Xefatura de Estudos.   

• No edificio de ESO está  situada no primeiro andar ao lado do despacho da Xefatura de Estudos.  
• Ambos espazos estarán dotados de material de protección individual como:   

Ø Luvas e máscaras.   
Ø Dispensador de xel hidroalcohólico.   
Ø Solución de desinfección.   
Ø Panos desbotables.   
Ø Papeleira con pedal.   
Ø Termómetro sen contacto.   
Ø Bata desbotable.   

.  3   Centro de saúde de referencia        
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Educación primaria (4º B)   15   

Educación Primaria (5º A)   19   

Educación Primaria (5º B)   19   

Educación Primaria (6º A)   13   

Educación Primaria (6º B)   14   

Educación Secundaria (1º A)      

Educación Secundaria (1º B)      

Educación Secundaria (2º A)      

Educación Secundaria (2º B)      

Educación Secundaria (3º A)      

Educación Secundaria (4º A)      

   
6.   Cadro de persoal do centro educativo      

 

Educación Infantil   4   

Educación Primaria   10   

Mestres / Mestras especialistas   6   

Educación Secundaria   16   

Orientación   1   

Profesorado relixión   2   

Coidadoras   2   

Persoal non docente   2   

Persoal de cociña   4   

Total   47   

   
7.   Determinación dos grupos estables de convivencia       

 

       
Etapa   INFANTIL       Nivel   4º   Grupo   A   

 

Aula   P0 - 1   Nº de alumnado asignado   15   Nº de profesorado asignado   6   

             
Etapa   INFANTIL       Nivel   5º   Grupo   A   

 

Aula   P0 - 2   Nº de alumnado asignado   22   Nº de profesorado asignado   6   

             
Etapa   INFANTIL       Nivel   6º   Grupo   A   
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Aula   P0 - 3   Nº de alumnado asignado   23   Nº de profesorado asignado   6   

             
Etapa   PRIMARIA       Nivel   1º   Grupo   A   

 

Aula   P1 - 5   Nº de alumnado asignado   17   Nº de profesorado asignado   5   

             
Etapa   PRIMARIA       Nivel   2º   Grupo   A   

 

Aula   P0 - 6   Nº de alumnado asignado   17   Nº de profesorado asignado   5   

             
Etapa   PRIMARIA       Nivel   2º   Grupo   B   

 

Aula   P1 - 3   Nº de alumnado asignado   14   Nº de profesorado asignado   5   

             
Etapa   PRIMARIA       Nivel   3º   Grupo   A   

 

Aula   P1 - 1   Nº de alumnado asignado   24   Nº de profesorado asignado   5   

 

Etapa   PRIMARIA       Nivel   4º   Grupo   A   
 

Aula   P2 - 6   Nº de alumnado asignado   14   Nº de profesorado asignado   5   

             
Etapa   PRIMARIA       Nivel   4º   Grupo   B   

 

Aula   P2 - 3   Nº de alumnado asignado   15   Nº de profesorado asignado   5   

   
Etapa   PRIMARIA       Nivel   5º   Grupo   A   

 

Aula   P2 - 2   Nº de alumnado asignado   19   Nº de profesorado asignado   5   

             
 

Etapa   PRIMARIA       Nivel   5º   Grupo   B   
 

Aula   P2 - 5   Nº de alumnado asignado   19   Nº de profesorado asignado   5   

             
 

Etapa   PRIMARIA       Nivel   6º   Grupo   A   
 

Aula   P2 - 4   Nº de alumnado asignado   13   Nº de profesorado asignado   5   
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Etapa   PRIMARIA       Nivel   6º   Grupo   B   
 

Aula   P0 - 1   Nº de alumnado asignado   14   Nº de profesorado asignado   5   

             
 

Etapa   SECUNDARIA       Nivel   1º   Grupo   A   
  

Aula   P0 -2   Nº de alumnado asignado      Nº de profesorado asignado   13   

             

  
Etapa   SECUNDARIA       Nivel   2º   Grupo   A   

  

Aula   P0 -3   Nº de alumnado asignado      Nº de profesorado asignado   12   

             
 

Etapa   SECUNDARIA       Nivel   2º   Grupo   B   
  

Aula   P0 - 4   Nº de alumnado asignado      Nº de profesorado asignado   12   

             
 

Etapa   SECUNDARIA       Nivel   3º   Grupo   A   
  

Aula   P1 - 1   Nº de alumnado asignado      Nº de profesorado asignado   14   

             
 

Etapa   SECUNDARIA       Nivel   4º   Grupo   A   
  

Aula   P1 - 2   Nº de alumnado asignado      Nº de profesorado asignado   14   

   
 

8.   Medidas específicas para grupos estables de convivencia   

Etapa    SECUNDARIA      Nivel    1 º    Grupo    B    

Aula    P0  - 3       Nº de alumnado asignado    
    Nº de profesorado asignado      12   
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Como norma xeral os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar entre si. Se a 
transmisión é moi baixa permitirase que os grupos de convivencia estable interaccionen con outros grupos 
do mesmo curso, sobre todo ao aire libre.   
   
Dentro da aula estableceranse as seguintes medidas:   
   
- O uso da máscara é obrigatorio a partir dos 6 anos dentro e fora da aula, con independencia do 
mantemento da distancia interpersoal. Para o alumnado de EI o seu uso non é obrigatorio pero si 
recomendable. A obriga de utilización da máscara farase efectiva no momento no que o alumnado cumpra 
os 6 anos de idade independentemente do curso no que se atope matriculado.   
   
-A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 
enfermidade ou dificultade respiratoria. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo 
pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.   
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- O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras ou outras medidas 
de seguridade será voluntario.   
   
- O alumnado desinfectará as mans antes de entrar na aula, e sempre que sexa necesario,  e colocará 
a súa roupa nos colgadoiros.   
   
- Nas perchas a roupa colocarase do xeito máis individual posible.   
   
- Dotación hixiénica: xel hidroalcohólico, panos desbotables, papeleira con pedal e limpador 
desinfectante.   
   
- Carteis relativos á hixiene e prevención con respecto ao COVID.   
   
- Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección 
establecidas por parte do alumnado, do profesorado e do persoal de limpeza asignado.   
   
- As ventás, portas, dispositivos de funcionamento da iluminación, proxectores e restantes 
ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene 
que procedan.   
   
- O alumnado terá o seu propio kit básico de material de traballo e rotulado co seu nome, cando sexa 
preciso compartir material este será desinfectado antes e despois do seu uso.   
   
- Non se deixarán os libros nin o material nas aulas. O alumnado deberá traer na mochila o que 
precise cada día.   
   
- Todo o alumnado de EP e ESO deberá ter un kit básico de material de protección con:   
- Unha bolsa/sobre de papel ou tela específico para gardar a máscara en caso necesario, como é no 
caso do comedor, co seu nome.   
- Unha máscara de reposto.   
- Unha botella de auga.   

   
- Limitaranse ao máximo os movementos dentro da aula, aínda que si se permitirá levantarse para 
realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar.   
   
- O alumnado non poderá facer ningún tipo de recado polo centro.   
   
- Se é preciso que o alumnado empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa con xel hidro 
alcohólico do rotulador ou xiz que empregue.   
   
- Cando haxa un cambio de profesorado, 5 minutos antes, procederase a recoller e hixienizar o 
material empregado e preparar o seguinte. O profesorado procederá a facer o mesmo co seu, tanto o que 
sae da aula como o que entra na mesma.   
   
- Cando sexa necesario  trasladarse de aula para as sesións de música, plástica. EF.... ou saír ao 
recreo, o alumnado deberá respectar o recorrido deseñado na orde de entrada e saída asignada.   
   
- Estas recomendacións permitiran ter unha maior seguridade na convivencia. Algunhas das restricións 

limitan a liberdade coa que habitualmente se movía o alumnado, pero a situación así o require.   
   
9.   Canle de comunicación en caso de sintomatoloxía compatible coa Covid-19   

PROFESORADO / PERSOAL NON DOCENTE   
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- Vía telefónica: 695556016   
- Correo electrónico: jramos.ou@edu.xunta.gal (coordinador Covid-19 )   
   
ALUMNADO   
- Vía telefónica: 695556016   
- Correo electrónico: jramos.ou@edu.xunta.gal (coordinador Covid-19)   

   
10.   Rexistro de ausencias   

-As ausencias por Covid-19 quedarán eximidas de xustificación a efectos de apertura do protocolo de 
absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirmación 
do caso.   
   
- As ausencias por Covid serán rexistradas polos membros do Equipo Covid de cada etapa educativa..   
   
-No caso do persoal docente e non docente o procedemento de xustificación das faltas de asistencia será 
o habitual, das que se dará constancia nos cinco primeiros días de cada mes á Inspección Educativa. O 
profesorado terá que informar do motivo da súa ausencia ás xefaturas de estudos correspondentes e en 
caso de ter síntomas chamar ao centro de saúde e seguir as súas recomendacións.   

   
11.   Comunicación de incidencias   

- Procedemento de control e comunicación diante da aparición de sintomatoloxía COVID:   
• Avisar ao coordinador COVID ou a calquera membro do equipo COVID en caso de presentar 

síntomatoloxía compatible coa enfermidade.  
• O coordinador COVID ou algún dos membros do equipo COVID terá que:   

Ø Chamar telefonicamente á familia do/a alumno/a afectado.   
Ø Chamar ao centro de saúde.   
Ø Informar á Xefatura Territorial de Sanidade. - Subir os datos á aplicación dispoñible 

para tal fin.   
   
   

Id.   
Medidas xerais de protección individual   

   
12.   Situación de pupitres   

- En EI, conformaranse grupos estables de convivencia, na aula traballarase mediante grupos 
colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como 
grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán con 
distanciamento físico de 1,2 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible utilizarase a 
máscara, porén para o profesorado e persoal non docente que teña contacto cos grupos de EI será de uso 
obrigatorio.   
   
- En EP manteranse grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito, non se aplicarán criterios de 
limitación de distancia. Os pupitres colocaranse orientados na mesma dirección..   
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-En ESO todos os pupitres colocaranse orientados na mesma dirección, gardando unha distancia mínima 
de 1,2 metros.   
   
-Como norma xeral cando o tamaño  da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre 
pupitres e procederase a retirar o mobiliario innecesario.   

   
-Asignaranse postos fixos ao alumnado, polo menos ao longo do trimestre, co obxectivo de realizar unha 
mellor trazabilidade do contactos.   

   
13.   Identificación de espazos ou salas para asignar grupos   

- Todos os grupos teñen asignada unha aula de referencia.   
   
- En ESO para realizar desdobres usarase o laboratorio, a aula de reforzo e dúas aulas do segundo andar.   
   
Ao ser  espazos de uso común, deberán cumprir as condicións de limpeza e ventilación que teñen as aulas 
de música, informática, plástica, EF ou tecnoloxía.   

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

Debido ás características específicas que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptaranse as 
seguintes medidas:   
   
- Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 
ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica.   
   
- Para garantir que este tempo se cumpre, o profesorado especialista irá buscar ao alumnado á súa 
aula de referencia.   
   
- Á hora de formar os grupos de apoio, estes deberán pertencer á mesma aula, non se poden formar 
grupos de diferentes aulas. Se    
   
- Aconsellase ao profesorado de PT e AL o uso de viseiras protectoras, xa que moitas veces o seu 
labor é incompatible co emprego da máscara.    
   
- O Departamento de Orientación será empregado para o traballo individual da xefa de 
departamento.    
   
-As entrevistas coas familias realizaranse, preferentemente por medios telemáticos, en caso de ser 
presencial sempre con cita previa e terán lugar no “Recuncho creativo”, por ser o lugar máis próximo á 
entrada do centro.   

   
15.   Titorías coas familias   

 As titorías levaranse a cabo en dúas modalidades:   
   
- Virtual (opción preferente) a través de vías corporativas e telemáticas co uso da aplicación que oferte a 
Consellería para o curso 21/22.   
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- Presencial  para casos excepcionais nos que a videoconferencia non sexa posible, sempre que non 
exista sintomatoloxía; a reunión levarase a cabo no “Recuncho creativo”, por ser o lugar máis próximo 
á entrada do centro.   

-Todos os asistentes deberán levar máscara e farán a pertinente desinfección de mans, garantindo en todo 
momento o distanciamento social.   
   
-Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con 
anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.   
   

  
16.   Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro   

- Familias   
• Reforzaranse as vías de comunicación dixital, polo que a web do colexio pasará a ser o portal 

onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral.   
• Como sistema de mensaxería empregarase abalarmóbil, é moi importante que todas as familias 

descarguen esta aplicación para reducir as comunicacións alleas a este canle.   
• Para as familias que non poidan ter esta aplicación empregarase como vía alternativa o correo 

electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica.   
   
- Provedores   

• Vía telefónica.   
• Correo electrónico.   

   
- Persoal do Concello   

• Vía telefónica.   
• Correo electrónico.   
• De forma presencial cando a situación o requira.   

   
17.   Uso da máscara no centro   

- O uso da máscara no centro adecuarase á normativa existente recollida no protocolo da 
Consellería de Sanidade.   
   
- A máscara empregarase en todo momento, sendo o seu uso obrigatorio para:   

• Todo o alumnado maior de 6 anos e recomendable para os menores de 6 anos.   
• O profesorado, agás naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do seu 

traballo. Cando isto se produza será obrigatorio manter a distancia de seguridade ou o emprego 
de pantallas protectoras.   

• Persoal non docente.   
   
-A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 
enfermidade ou dificultade respiratoria. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo 
pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.   

   
   
   
   
   
18.   Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa   
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- O Plan difundirase a través da web do centro na columna “Documentos didácticos e 
organizativos”  apartado -  Covid 19.   
   
- Así mesmo informarase ás familias por abalarmóbil da publicación deste documento na páxina 
web.   

   
   

Id.   Medidas de limpeza   
   

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

- Conserxe - Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado.   

- Limpadora ( mañá)   
• Limpeza / desinfección dos baños dúas veces ao longo da xornada lectiva.   
• Limpeza de pasamáns, teléfonos, pomos das portas..   
• Limpeza da sala de illamento sempre que esta sexa empregada.   

- Limpadora ( tarde )   
• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.   
• Limpeza e desinfección dos despachos.   
• Limpeza e desinfección das salas de profesorado.   
• Limpeza e desinfección dos patios.   

   
20.   Distribución horaria do persoal de limpeza   

- Limpadora ( mañá ) – de 11:00 a 15:00.   
- Limpadoras de tarde – de 15:00 a 21:00.   

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

- O persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo este 
labor, como son as luvas e máscaras.   
   
- Cada unha terá o seu propio carro dotado dos produtos e utensilios básicos.   
   
- Durante o horario lectivo os baños non poderán ser usados mentres se realicen as tarefas de 
limpeza e desinfección, debendo esperar a que estea a labor feita antes de ser posible o seu novo uso.   

   
22.   Cadro de control de limpeza dos aseos   

- En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán as horas ás que se 
realizaron as labores e a persoa encargada de levalas a cabo (cada baño ten que desinfectarse polo menos 
tres veces durante a mañá).   
Anexo I – Modelo de checklist de limpeza de aseos.   

   
23.  Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas   

- En todas as aulas do centro haberá un modelo semanal onde se apunten as ventilacións das 
mesmas. A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada 

polo conserxe.   
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- O resto da mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso ou aula, que 
deberá facer a ventilación varias veces ao longo da mañá e apuntalo no checklist, recomendable 
durante o recreo, ao finalizar as clases e sempre que sexa posible, entre clases. Anexo II -  
Modelo de checklist de ventilación das aulas.   

   
24.   Determinación dos espazos para a xestión de residuos   

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica (con tapa e pedal) para desbotar 
todos os elementos de hixiene persoal (panos desbotables, máscaras e luvas) evitando a súa mestura co 
lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.   
   
- O resto das papeleiras terán o seu uso habitual (papel, plástico...)   

   
   

Id.   
Material de protección   

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

- Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, realizar o 
aprovisionamento de equipos de protección: xel hidroalcohólico, dispensadores, panos desbotables, 
material de desinfección, papeleiras de pedal.....   
   
-A secretaria do centro será a encargada  e responsable de inventariar o material de protección que 
dispón o centro.   
   
- Rexistraranse todos os gastos, que irán á conta do presuposto de funcionamento, pero nun 
apartado diferente e exclusivo para Covid-19.   
   
- O director e os restantes membros do Equipo Covid-19, tamén levarán a contabilización e o 
inventario do material de protección, certificarán o seu consumo e gastos producidos.   

   
26.   Determinación do sistema de compras do material de protección   

- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da Consellería, o centro garantirá a existencia de 
máscaras suficiente para as posibles continxencias que poidan xurdir. Haberá unha dotación delas nos 
espazos de illamento en ambos edificios.   
   
- O aprovisionamento de máscaras para o alumnado, profesorado e persoal non docente será 
individual, pois o uso da máscara é obrigatorio para saír da casa, se ben poderase facer uso das 
existentes en caso necesario.   
   
- Será o Equipo Covid-19 o encargado de organizarse para inventariar o material e informar á 
secretaria do centro da necesidade de mercar os produtos necesarios.   
   
- Dende o centro procurarase a mellor oferta e o servizo máis rápido (sempre que cumpra os 
adecuados niveis de desinfección).   
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27.   Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición   

- Ao principio de curso farase entrega, a cada membro do persoal do centro, do material enviado 
pola Consellería e do adquirido polo centro ( para uso individual ). Este material será entregado 
polos membros do Equipo Covid-19 e os receptores deberán asinar unha folla de rexistro no que 
se acredite a súa recepción.   

Anexo III – Recepción de material hixiénico   
   
- No centro haberá máscaras dispoñibles (adultos e infantís) para repoñer en caso de rotura durante 

a xornada escolar.   
   
- En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección das mans, un 

difusor de limpeza para a desinfección de teclados e mesas, panos desbotables e un rolo de papel.   
   
- Cando sexa preciso renovar o xel das aulas avisarase aos responsables do Equipo Covid-19 de 

cada etapa, para proceder á reposición do mesmo.   
   
- O Equipo Covid-19 levará un rexistro do material que se vaia repoñendo.   
   
- As novas compras serán almacenadas e entregadas no seu espazo correspondente polo Equipo 

Covid.   
   
   

Id.   Xestión dos abrochos   
   
28.   Medidas   

- Cando se teñan sospeitas de padecer síntomas compatibles coa infección de coronavirus, 
deberase realizar unha enquisa para identificar eses síntomas. De presentar algún deles solicitar consulta 
no seu centro de saúde.   
   
- Non asistirá ao centro o alumnado, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con Covid-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico Covid-19, ou 
en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 
diagnosticada de Covid-19 ou as persoas que están en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.   
   
-Diante dun suposto no que un alumno/a do/a 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 de uso individual, onde se tomará a temperatura ao alumno/a. En caso de febre, 
chamarase a un membro do equipo COVID.  

• Avisar a un membro do Equipo Covid-19.   
• Colocar unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou os síntomas como á persoa que quede ao 

seu coidado).   
• Conectar coa familia.   
• Chamar ao centro de saúde de referencia ou do SERGAS e seguiranse as súas instrucións.  En 

caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.   
   
-Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid, os restantes casos 
agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo nun lugar exterior ao 
edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada.   
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- No caso de que un traballador/a inicie síntomas, deberá avisar á Xefa de estudos correspondente, 
abandonar o seu poso de traballo protexido/a coa máscara e  seguir as instrucións do centro de 
saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.   

   
- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro, tanto sexa de 

alumnado, profesorado ou persoal non docente, a persoa coordinadora do Equipo Covid-19 
contactará con Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo e incluirá na aplicación 
informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñen consideración de 
contactos estreitos, os de compañeiros/as afectados/as e o seu profesorado.   

   
-Será a propia Xefatura Territorial de sanidade quen investigará os contactos que existen dentro do centro 
e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se 
encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración 
de contactos estreitos dun caso Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período 
que sinale a Xefatura de Sanidade.   
   
- A familia dun neno/a 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 ese día, acudirá ao PAC, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico de 
atención primaria.   

   
- Tras a aparición dun caso diagnosticado da Covid-19 seguiranse  as recomendacións da Xefatura 

Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha parte (aula ou 
grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de 
contactos identificados en cada abrocho.   

   
-A autoridade sanitaria en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias aulas, 
dun nivel educativo e do centro na súa totalidade de conformidade cos seguintes supostos:   

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da 
totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado a ese grupo.   

• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase 
acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho, ou de ser o 
caso, da totalidade do centro educativo.   

   
- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo 
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que 
teñen a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades 
sanitarias.   

   
- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas relativas ao ensino a 

distancia (presentes no Protocolo Covid-19 da Consellería).   
   
- Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao 

nivel de riscos NR2 para os supostos  de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.   
   
- Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de 

reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. O Grupo de Coordinación e Seguimento da 
Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas especificas que 
sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.   

   
-As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a 

súa dirección como a porcentaxe de alumnado incluídos nesta fase. 
O modelo a aplicar correspóndelle á  



   Páxina 17 de 33   

Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.   
Anexo IV – Plan de continxencia   

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

-A persoa responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerce a dirección do centro, e na 
súa ausencia a xefa de estudos que figura como suplente no Equipo Covid-19 ou calquera outro membro 
do equipo.   

   
   

Id.   Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade   
   
30.   Procedemento de solicitudes   

- O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais será o encargado de avaliar a 
existencia de traballadores especialmente sensible para Covid-19, pero hai que ter en conta que, con 
carácter xeral, na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1.   
   
- Atendendo ao apartado 9 do Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de 
ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de 
vulnerabilidade entregará á persoa que exerce a dirección do centro o anexo debidamente cuberto. Esta 
documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do 
centro:cpi.sansadurnino@edu.xunta.gal   
   
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á Xefatura 
correspondente en espera da resolución da mesma.   
   
- Mentres se tramita o informe da Inspección médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir 
presencialmente ao centro.   
   
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros 
reflectindo no apartado observacións a casuística.   
Anexo V – Modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible.   
Anexo VI – Modelo de certificación de condicións de seguridade no centro educativo.   

   
   

Id.   
Medidas de carácter organizativo   

   
31.   Entradas e saídas   

O obxectivo destas medidas é evitar as aglomeracións de persoas tanto na entrada como nas saídas do 
centro, debendo garantir en todo momento as medidas de distanciamento físico interpersoal.   
   
Organización das entradas   
- O horario de entrada no centro non se modificará.   
   
- O alumnado baixará do autobús cando este  situado diante da porta de entrada.   
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- Alumnado transportado – accederá ao centro pola porta lateral do patio cuberto:   
• EI – o profesorado de garda o acompaña ata a fila correspondente seguindo as distancias 

especificadas pola sinalización, onde o agarda outro profesorado. A partir das 9:30 subirá ás 
aulas para comezar as rutinas de limpeza de mans.   

• EP – dirixirase á fila correspondente seguindo as distancias especificadas pola sinalización, onde 
o agarda o profesorado de garda. A partir das 9:30 o alumnado  subirá ás aulas para comezar as 
rutinas de limpeza de mans e colocación de material.   

• ESO – dirixirase ao edificio de secundaria seguindo o  traxecto habilitado para esta etapa. Unha 
vez que chegue ao edificio dirixirase á súa aula de forma inmediata. Deberá realizar a limpeza de 
mans e agardar no seu sitio ata o comezo das clases.   
   

- Alumnado non transportado non poderán acceder ao centro ata:   
• Pola mañá: o 9:20.   

• Pola tarde: o 15:15 – 1º e 2º  ESO. o 15:55 – EI – EP  o 16:05 -  3º e 4º  ESO   
-EI/EP – accederán ao edificio pola porta principal, e segundo as indicacións do profesorado de garda 
accederá ao patio cubeeto   
-ESO – accederán ao centro pola porta lateral, anexa ao edificio de ESO e dirixiranse á súa aula de forma 
inmediata.   
   
Organización das saídas   
- Coa finalidade de evitar aglomeracións e tendo en conta a limitación de aforos derivados da 
Covid -19 no comedor escolar.   
   
- Alumnado transportado –   

• O alumnado de EI – EP sairá de forma ordenada pola porta lateral do edificio e dirixiranse á fila 
correspondente á ruta na que viaxan.   

Os luns, mércores e venres estarán acompañados polo persoal colaborador de comedor e os 
martes e xoves polo profesorado de garda de transporte.   

• O alumnado de ESO – sairá de forma ordenada e en fila para dirixirse sen paradas nin demoras 
ao patio cuberto seguindo o traxecto habilitado para esta etapa e subirán ao autobús 
correspondente de forma inmediata.   

O alumnado de EI/EP subirá ao autobús correspondente cando este situado na porta de entrada do 
patio cuberto.   

   
- Alumnado non transportado –   

• EI –  sairán na orde seguinte:   
Ø Pola mañá.:  13:50 ou 15:20 pola porta principal. Ø Pola 
tarde:  16:50   

• EP – sairán na orde seguinte:   
Ø Pola mañá.: 14:00 ou 15:20 pola porta principal.   
Ø Pola tarde: (martes e xoves) -1º ,2º e 3º EP: 16:55.  -4ª, 5º e 6º  EP: 

17:00.   
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• ESO – sairán na orde seguinte:  Ø 
Pola mañá.   

-1º - 2º : 14:30 ou 15:20 (luns, mércores e venres) / 14:05 (martes e xoves) 3º 
- 4º: 14:55 ( todos os días) ou 15:20 (luns, mércores e venres)   

Ø Pola tarde   
-16:55 (martes e xoves)   

   
Sairán de forma ordenada pola porta lateral anexa ao edificio de ESO. Non se permitirá que o alumnado 
na saída quede formando agrupacións nos patios nin na zona de autobuses ou que xogue nos mesmos, 
polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. O incumprimento desta medida 
incurrirá en falta leve coa conseguinte sanción.   
   
Os martes e xoves levarase a cabo unha modificación de horario nos cursos de 3º e 4º da ESO, coa 
finalidade de evitar aglomeracións entre as quendas do comedor escolar:   

• 1º -2º - manterán o horario habitual:  § 
 De 9:30 a 14:05.   

§ De 15:20 a 16:55.   
• 3º - 4º - modificarse do modo 

seguinte:  §  De 9:30 a 14:55.   
§ De 16:10 a 16:55.   

   
O alumnado de 4º de Educación Infantil con horario de adaptación, seguirá as instrucións dadas pola 
titora a principio de curso.   
   
Instrucións xerais   
   
- As familias non accederan ao patio cuberto.   
   
- Tanto nas entradas como nas saídas hai que evitar as aglomeracións de persoas, polo tanto, o 
alumnado “non transportado” só poderá vir acompañado por unha persoa, será fundamental a puntualidade 
e no momento no que  o/a alumno/a entre ou saía os acompañantes deberán abandonar o recinto para evitar 
a formación de grupos de persoas.   
   
- As portas de acceso ao centro pecharanse ás 9:35, ás 16:00 (para EI e EP) e ás 16:10 (para ESO)   
   
- Para entradas e saídas fora do horario establecido deberá dirixirse á secretaría, dende alí o persoal 
do centro xestionará a entrada ou recollida.   
   
- O éxito deste plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polas 
familias como por parte do profesorado.   

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

- Diferenciamos tres portas de acceso ao colexio:   
• Porta lateral de acceso ao patio cuberto (alumnado transportado)   
• Porta principal (alumnado non transportado de EI e EP)   
• Porta lateral anexa ao edificio de ESO (alumnado non transportado ESO)   

   
- A circulación será sempre pola dereita e respectando a distancia de seguridade.   
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- Con carácter xeral e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a 

presenza sexa requirida polo propio centro, non se permitirá a 
entrada dos proxenitores ou titores legais do alumnado no centro.   

- Para tramites administrativos deberá solicitarse cita previa, no teléfono 881 930 489 ou no correo 
cpi.sansadurnino@edu.xunta.gal   

   
- No caso de requirir atención por motivos educativos, establecerase unha cita previa non coincidente 

con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos.   
   
- Na entrada e saída da aula e nos momentos do retorno de recreo o profesorado velará pola orde dos 

movementos e fluxos do alumnado establecendo as quendas dos horarios establecidos.   
   
- O profesorado a quen corresponda impartir a última hora lectiva velará porque o material da aula quede 

recollido e o alumnado saía de forma ordenada e respectando a distancia de seguridade.   
   
- Nas comunicacións verticais, o uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen por motivo 

de mobilidade e deberán usar máscara.   
   
33.   Cartelería e sinaléctica   

- Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns.   
   
- A información será a xeral relacionada coa Covid-19 e coas medidas de seguridade básicas.   
   
- Os corredores e escaleiras estableceranse sentidos de entrada e saída, marcados con frechas 
indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita de forma individual e respectando a distancia de 
seguridade.   
   
- Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e  un semáforo que 
indique se está baleiro ou ocupado. Dentro haberá cartelería recordando o lavado das mans e a técnica 
correcta dese procedemento.   

   
34.   Asignación do profesorado encargado da vixilancia     

-Asignarase profesorado de garda suficiente para facer efectiva a entrada, a saída ao recinto e os recreos 
en condicións de seguridade.   
   
Entrada   
- EI-EP – 5 mestres/as:   

• 3 en patio cuberto.   
• 2 na porta principal.  - ESO – 3 profesores/as:   
• 1 persoa situada na porta lateral de acceso ao patio cuberto vixiando a chegada do transporte.   
• 1 persoa no edificio que estarán situadas nos corredores da planta baixa e o primeiro andar.   

   
Recreo   
- EI – 3 mestres/as   
- EP – 5 mestres/as   

• 2 persoas no patio cuberto – zona ludoteca  1 persoa na pista de voley.   
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• 1 persoa na pista vermella.   
• 1 persoa na pista descuberta (ESO).   

   
- ESO – 3 profesores/as:   

• 1 persoa na biblioteca.   
• 3 persoas no patio exterior.   

   
Saída   
- EI – EP :   

• 3 persoas no patio cuberto (martes e xoves) - ESO -   
• O profesorado que imparta clase na última hora será o encargado de que o alumnado saía en 

orden e respectando as distancias.   
• 1 persoa na porta lateral do patio cuberto vixiando a saída do transporte.   

   
   

Id.   Medidas en relación coas familias e ANPA   
   
35.   Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor   

- A realización de actividades fóra da xornada lectiva non se levarán a cabo, polo menos durante o 
primeiro trimestre.   
   
- No caso de que ao longo do curso se realizara algún tipo de actividade variaremos este punto 
para recoller os aspectos que regulen o desenvolvemento das mesmas.   

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

- As reunións do Consello Escolar e ANPA terán dúas modalidades dependendo da situación 
epidemiolóxica no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos dous tipos:   

• Telemáticas na plataforma que oferte a Consellería.   
• Presenciais sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso levaranse a cabo no 

comedor escolar ou na aula de 3º de ESO, por ser o espazo que garanta a distancia de 
seguridade e con ventilación suficiente.   

   
37.   Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias   

- As titorías levaranse a cabo sempre con cita previa empregando os canles habituais.   
   
- Serán  telemáticas, só en casos excepcionais poderán ser presenciais, a reunión levarase a cabo 
no “Recuncho creativo”. (por ser o lugar máis próximo á entrada do centro).   
   
-Todos os asistentes deberán levar máscara e farán a pertinente desinfección de mans, garantindo en todo 
momento o distanciamento social.   
   
- Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase 
con anterioridade para poder facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.   
   
- A principio de curso os/as titores/as facilitarán as familias un correo electrónico de contacto.   
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- As reunións de principio de curso faranse por niveis no comedor, limitando a presenza a unha persoa 

por familia para poder garantir a distancia interpersoal, sendo obrigatorio o uso da máscara e a 
desinfección das mans.   

   
- A páxina web será a  canle formal de comunicación coas familias para  asuntos oficiais e formais.   
   
- Abalarmóbil será a ferramenta de comunicación directa coas familias, útil para avisos xerais de centro 

e comunicacións de aula.   
   
   
38.   Normas para a realización de eventos   

- Debido á organización en  grupos estables de convivencia, este curso non se realizarán 
actividades e celebracións a nivel de todo o centro. Deste xeito, salvo mellora da situación 
epidemiolóxica non se celebrarán actos masivos como o magosto, o día do peón, Nadal....   
   
- Este tipo de celebracións poden ter lugar de xeito diferente, e correspóndelle aos diferentes 
equipos docentes a organización delas baixo as seguintes premisas:   

• Evitar mesturas de alumnado de diferentes niveis, polo que sería factible facer celebracións en 
quendas.   

• Levaranse a cabo preferentemente, sempre que o tempo o permita, ao aire libre.   
• Facer labores de limpeza e desinfección perceptivas antes e despois da celebración do evento.   
• Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso.   

   
- As saídas didácticas, se se consideran importantes por parte do equipo docente, poderanse levar 
a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas. Aínda que no presente curso sería 
recomendable reducilas ao mínimo.   

   
   

Id.   Medidas para o alumnado transportado   
   
39.   Medidas   

- O alumnado transportado, tal e como marca a lexislación vixente, deberá viaxar con máscara.   
   
-Inicialmente poderán utilizarse todas as prazas, salvo que, as autoridades sanitarias determinen un uso 
mais restritivo do mesmo.   
   
-Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor trazabilidade 
dos contactos.   
   
- Entrada - os autobuses deberán parar diante da porta do patio cuberto para que o alumnado 
acceda de forma directa ao recinto escolar:   

• O alumnado de EI e EP dirixirase á fila que lle corresponde onde será custodiado polo profesorado 
de garda ata a hora de acceder ás aulas.   

• O alumnado de ESO dirixirase ao edificio de secundaria polo traxecto habilitado para tal fin e de 
forma inmediata á súa aula onde será custodiado polo profesorado de garda ata o inicio das clases. 
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- Saída – os autobuses aparcaran pola rúa lateral do centro, o alumnado subirá ao autobús cando 
este situado diante da porta do patio cuberto   

• O alumnado de EI e EP permanecerá na fila numerada segundo a súa ruta e estará custodiado 
polo persoal colaborador de comedor (luns, mércores e venres) ou profesorado de garda (martes 
e xoves) ata que suban ao autobús correspondente.   

• As coidadoras dos autobuses serán as encargadas de vir buscar ao alumnado de infantil e sairán 
para acceder de forma inmediata ao autobús que está diante da porta, polo que a orde de saída 
variará en función da chegada dos autobuses.   

• O alumnado de ESO saíra de forma ordenada e dirixirase de forma inmediata ao autobús 
correspondente sen formar agrupacións na beirarrúa. O incumprimento desta medida incurrirá en 
falta leve coa conseguinte sanción.   

   
- En todo momento o alumnado deberá obedecer as normas impostas para o transporte público.   

   
   

Id.   Medidas de uso do comedor   
   
40.   Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado.   

- O comedor do CPI de San Sadurniño é un comedor de xestión directa de tipo D, dispón de 311 prazas 
os luns, mércores e venres e 340 os martes e xoves.   
   
-O alumnado que conforme grupos colaborativos ou estables de convivencia en EI e EP poden comer 
agrupado sen respectar requisitos de distancia. Os grupos separaranse entre si de forma xenérica por 1,5 
metros ou ben con mamparas.   
   
-Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado. Sendo necesario o rexistro dos lugares 
que ocupan cada un dos nenos/as, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso dun 
abrocho.   
   
- O uso da máscara será obrigatorio, agás no momento da alimentación. Nese momento o alumnado 
deberá gardar a máscara na bolsa ou estoxo persoal   
   
- Debido ao elevado número de usuarios de comedor e tendo en conta os límites de aforo derivados 
da Covid -19, será necesario establecer quendas que permitan manter a distancia de seguridade e a non 
coincidencia de todo o alumnado.   
   
- Para dar servizo a todos os alumnos e alumnas solicitantes e tendo unha previsión de 300 
comensais, faranse catro quendas:   
   

QUENDAS   HORARIO   GRUPOS   Nº COMENSAIS   

1ª      EI / 1º A-B / 2º EP      
2ª      3º A-B / 4º A-B /5º A-B  

EP   
   

3ª      6º EP / 1º A-B / 2º A-B  
ESO   

   

4º      3º A-B /4º A-B ESO      
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- As quendas poden sufrir variacións unha vez comezado o curso escolar e comprobado o número 
real de comensais.   

   
- Poderase flexibilizar o horario da última hora lectiva para poder ofrecer o servizo ao maior número de 

peticións, tal e como contempla o protocolo.    
   
- Á  entrada e á saída deberase realizar unha desinfección das mans nos puntos habilitados para tal fin. - 

Os menús serán empratados en cociña, en ningún caso será o alumnado o que sirva a comida nin a auga 
para evitar a manipulación por varias persoas.   

   
- A saída será por grupo completo, o persoal colaborador será o encargado de xestionar as saídas.   
   
- Manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible sempre que as condicións metereolóxicas o 

permitan.   
   
41.   Persoal colaborador   

- O número de colaboradores que nos corresponde en función do número de comensais son 13 en total, 
pero en función da ratio de cada quenda e o nivel educativo, haberá un número de colaboradores/as 
asinados/as que será sempre o mesmo para intentar minimizar ao máximo o número de contactos:   

• 1ª quenda: 5 colaboradoras.  •  2ª quenda: 5 colaboradoras.   
• 3ª quenda: 3 colaboradoras.   

   
42.   Persoal de cociña   

- O persoal de cociña está formado por:   
• Unha cociñeira.   
• Tres auxiliares de cociña.   

   
- O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, electrodomésticos e 
utensilios que se empreguen no proceso de elaboración dos menús.   

   
   

Id.   Medidas específicas para o uso doutros espazos   
   
43.   Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...   

- O alumnado de EI e EP  unicamente poderá abandonar a súa aula para asistir á clase de música, 
EF , robótica (4º EP) e relixión.   
   
- O alumnado de ESO abandonara a súa aula para asistir a aquelas materias que teñen un espazo 
específico (tecnoloxía, música, plástica, EF.....)   
   
- Ao ser espazos compartidos por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 
ventilación de 5/10 minutos.   
   
- Todo o material compartido debe ser desinfectado ao entrar e ao saír.   
   
- A saída será ordenada en fila de un, deixando a distancia de seguridade e evitando 
aglomeracións..   
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- Nestas aulas específicas a limpeza diaria é fundamental, sobre todo das mesas e cadeiras, xa que son 

empregadas diariamente por diferente alumnado.   
   
44.   Educación física   

Medidas xerais de limpeza de superficies e material   
• Na medida do posible non se empregarán materiais de uso común entre o alumnado e no caso de 

ser necesario procurarase a dispoñibilidade de material de protección ou o uso de forma 
recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior a cada uso.  

• Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados para a renovación do aire. Na 
medida do posible, manter as portas abertas con cuñas ou outros sistemas para evitar o contacto 
das persoas cos pomos.   

• Disporase de papeleiras pechadas e con pedal para depositar panos ou material desbotable.   
   
Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva   

• O uso da máscara será obrigatorio agás que a actividade se realice no exterior, de maneira 
individual, a máis de 2 metros.   

• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria.   
• Lavar as mans antes e despois do inicio da sesión.   
• Na medida do posible evitar tocar os ollos, boca ou nariz.   

   
Medidas organizativas   

• Cando o material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas deixarase un tempo para que 
a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe 
empregar ese material.   

• O uso dos vestiarios estará organizado por quendas en caso de ser necesario.   

   
45.   Cambio de aula   

- Cando o alumnado acuda a aulas específicas ou de desdobramento, avisará ao profesorado 
anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que se poida organizar a saída de forma 
ordenada e paulatina.   
   
- Cando un grupo deba cambiar de aula, farao en fila de un, respectando a distancia de 
1m,seguindo a ruta deseñada e circulando sempre pola dereita.   
   
- En EP cando un grupo ten que ir a outra aula será o profesorado responsable da aula nese 
momento o que o leve a dita aula e o mestre especialista o que os traia de volta.   
   
- Se houbese outro grupo na nova aula, agardarase a que saía por completo 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 saínte hixienizará pupitres e cadeiras.   

   
46.   Biblioteca   

- O aforo será limitado e so se poderán utilizar os asentos sinalizados, que deberán ser 
desinfectados despois do seu uso polos usuarios.   
   
- Todos os usuarios deberán hixienizar as mans ao entrar e saír da mesma.   
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- Deberá ser ventilada para renovación do aire.   
   
- Os equipos de traballo serán só utilizados polo equipo de biblioteca e serán desinfectados sempre antes 

e despois da súa manipulación.   
   
- As ventás, portas, dispositivos de funcionamento da iluminación, proxectores e restantes ferramentas 

pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que 
procedan.   

   
- Os préstamos de libros realizarase de xeito habitual, pero cando sexan devoltos deberán permanecer 

como mínimo 4 horas en caixas illadas antes de volver aos andeis.   
   
- En ESO durante e os recreos poderase utilizar a biblioteca co aforo limitado e por quendas.   
   
- Non sen poderán utilizar os equipos informáticos do alumnado.   
   
- En xeral, aplícanse as normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.   
   
47.   Aseos   

- Por norma xeral o alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle corresponda á súa 
aula.   
   
- A limitación de aforo será dun/dunha  usuario/a, e para controlalo haberá un sistema de 
“semáforo” que indicará se o baño está libre ou non. Cando o aseo estea ocupado o alumnado deberá 
esperar no lugar marcado para tal fin.   
   
- Marcaranse os aseos que non se poderán utilizar.   
   
- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado das mans.   
   
- No tempo de lecer o alumnado non usará os aseos do patio cuberto.   
   
- Respectaranse as labores de limpeza e desinfección debendo esperar a que estea a labor feita 
antes de ser posible o seu novo uso.   

   
   

Id.   
Medidas especiais para os recreos   

   
48.   Horarios e espazos   

- Na medida do posible habilitaranse espazos para que o alumnado poida manter a distancia de 
seguridade.   

   
-Priorizarase a realización no exterior.   
   
-Quendas de recreo   

• EI - EP – de 11:30 a 12:00   
• ESO – de 12:00 a 12:25   

   
- Todo o alumnado empregara as rutas de saída e entrada sinalizadas no centro.   
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• EI – Habilitaranse tres zonas:  Ø Patio de infantil.   
Ø Pista verde.   
Ø Zona de asfalto.   

• EP – Habilitaranse catro zonas:   
Ø Patio cuberto – zona da ludoteca Ø Pista de voley.   
Ø Pista vermella.   
Ø Pista descuberta.   

• ESO - Habilitaranse oito zonas:   
Ø Zona contigua ao patio cuberto.   
Ø Zona contigua ao pavillón do Concello.   
Ø Pista descuberta (dividida en dúas zonas)   
Ø Pista descuberta EP (dividida en tres zonas)   

   
- As zonas serán asignadas de forma rotatoria aos diferentes niveis educativos.   
   
- Os días de choiva o alumnado de EP sairá ao patio cuberto e ao Pavillón municipal. O alumnado 
de ESO permanecera na súa aula.   

   
   

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

   
49.   Metodoloxía e uso de baños   

- A pesar de que en EI formaranse grupos de convivencia estable, estableceranse unha serie de 
pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar na medida do posible o risco 
de contaxio e propagación.   
   
- Conformaranse grupos estables de convivencia, na aula traballarase mediante grupos 
colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán 
como grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. Os grupos traballarán 
con distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible utilizarase 
a máscara, porén para o profesorado e persoal non docente que teña contacto cos grupos de EI será de uso 
obrigatorio.   
   
- De maneira específica dentro das aulas de EI os dispensadores de xel hidroalcohólico non estarán 
accesibles para o alumnado sen supervisión dun adulto. Sendo incluso máis recomendable a hixiene de 
mans con auga e xabón nos seguintes momentos:   

• Ao chegar a centro escolar.   
• Despois de ir ao baño.   
• Despois de esbirrar ou soarse.   
• Ao cambiar de espazo ou actividade.   
• Antes e despois de comer.   
• Sempre que haxa sucidade visible.   

   
- No caso de ter que vir unha familia a cambiar a un neno/a, esta cumprirá as medidas de prevención 

xerais de entrada ao centro e terá un espazo dentro do baño para facer o cambio ao neno e coa posterior 
desinfección do espazo utilizado.   

   



   Páxina 28 de 33   

- Os abrigos quedarán nos colgadoiros do corredor sempre e cando se poida manter a medida de 
separación entre eles para que non haxa contacto.   

   
-O alumnado levará todos os días o mandilón para a casa.    
   
- As mochilas colgaranse nas cadeiras, para ter a man tanto o táper da merenda como o vaso para beber 
(que irá e virá todos os días para casa para ser desinfectado).   
   
Metodoloxía   
A metodoloxía de traballo, fundamentalmente, será participativa e comunicativa, de motivación e baseada 
en espazos educativos diversificados: Recantos/Ambientes de aprendizaxe, talleres e obradoiros. Así 
como unha metodoloxía con alternancia de tempos de rutinas con tempos de actividades específicas e 
cunha perspectiva didáctica globalizadora con base nun enfoque construtivista.   
   
Uso dos baños   

• As aulas de 4º e 5º de EI teñen o baño compartido, polo que se sinalizará un sanitario para cada 
aula e evitarase, na medida do posible a coincidencia simultánea de alumnado das dúas aulas.   

• alumnado de 6º de EI comparte baño con 2º B de EP, polo que se sinalizará tamén un baño para 
cada aula. Estes baños tamén son utilizados polo alumnado que acude á aula de música e relixión, 
aínda que se procurará evitar, na medida do posible o uso dos mesmos por este alumnado.   

• Realizarase unha desinfección completa tres veces durante a xornada lectiva tal e como indica a 
norma xeral do protocolo. Uso da máscara   

• Aínda que a normativa sobre os grupos de convivencia estable non a esixa, cremos que o emprego 
da mesma en espazos comúns e recreos será beneficioso, tanto a nivel de protección como para 
xerar un hábito moi recomendable entre a poboación.   

• Será labor conxunta das familias e escola traballar os hábitos correctos para colocalas e quitalas 
de xeito correcto, así como a maneira de gardalas nun sobre ou funda de papel   

   
Uso do material   
- Os xoguetes e materiais didácticos serán material non poroso para posibilitar a súa limpeza. Sen 

orificios cara cavidades interiores por onde poida penetrar saliva, sucidade ou auga que propicie 
o crecemento de biopelícula, así como produtos de limpeza irritantes ou tóxicos.   

   
- Os xoguetes estarán clasificados nos Recantos/Ambientes para establecer unha rotación, de xeito 

que os usados un día por un neno/a, se desinfecten ao finalizar a xornada e non ser usados ata o 
día seguinte.   

   
- Os materiais serán poucos e estritamente necesarios e de fácil desinfección.   
   
- Evitarase o intercambio de xoguetes ou material didáctico entre aulas.   
   
- No caso de que un xoguete fose levado á boca ou contaminado por outra secreción corporal, 

apartarase do alumnado por un adulto con luvas e depositado nun recipiente específico 
(previamente preparado con auga xabonosa ou solución hidroalcohólica e etiquetado para tal fin) 
para a súa desinfección. (O máis   

recomendable sería lavalo ao momento para que a cuberta lipídica do virus, de ser o caso, se inactive pola  
acción do xabón).   
   
- Para aqueles xoguetes que non poden ser somerxidos para o seu lavado e desinfección usaremos 

un  
pano impregnado con auga e xabón ou a solución hidroalcóholica  

(como poden ser os contos de tapas e follas duras e plastificadas ou xogos de elaboración propia tamén 
plastificados).   
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- Os materiais como pinturas, ceras, lapis, rotuladores, pinceis, etc... serán de uso individual 
dispostos en recipientes identificados co nome ou foto do neno/a.   

   
- Durante este período excepcional da pandemia evitaremos o uso de plastilina ou masillas.   

   
50.   Actividades e merenda   

Merenda   
-A merenda realizarase dentro da aula ordinaria mantendo as medidas hixiénicas e de distanciamento 
establecidas.   
   
- O tempo da merenda durará entre 40´e 50´, incluído o lavado de mans anterior e posterior, e 
dependendo do grupo de idade e da ratio do mesmo.   
   
- Lavado de mans antes e despois de comer, cada neno/a sentado no seu pupitre e sen compartir 
ningún tipo de alimento.   
   
- As merendas virán nun táper e sen envoltorios, para facilitar a súa inxesta e evitar que toque a 
mesa.   
   
-Á hora de beber auga o alumnado manterá a mesma rutina que se tiña establecida: serán as mestras quen 
repartan a auga dunha xerra, usando cada neno/a o seu propio vaso que traerán e levarán cada día da súas 
casas na mochila. Evitando así o contacto con outros vasos.   
   
Actividades   
- Recoméndase iniciar a xornada escolar con accións que permitan lembrar as normas de hixiene e 
concienciación coa pandemia, sempre de maneira lúdica.   
   
- Reducirase o traballo simultáneo de mesa de gran grupo.   
   
- Para o xogo por Recantos/Ambientes estes serán delimitados e organizados para uso individual, 
garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo como dos materiais que neles se atopen.   
   
-Evitaranse xogos nos que se compartan obxectos ou se fomente o contacto.   
   
- No Patio de Xogos non se usarán elementos como tobogáns, balancíns, areeiro, tren, xoguetes para 
compartir, a casita, etc... sempre que non se poida garantir unha desinfección frecuente.   

   
   
   
   
   
   
   
   

Id.   
Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres   

   

51.   Emprego do equipamento   
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- Aula de informática:   
• Existirá un horario de emprego para os diferentes niveis..   
• Os equipos deberán ser desinfectados antes e despois de cada uso.   
• Co fin de respectar as distancias só se poderá usar o 50% dos equipamentos.   
• Empregaranse mamparas cando non se poda manter a distancia de seguridade.   

   
- Aula de música:   

• O uso de instrumentos será de forma individual, procedendo á desinfección dos mesmos unha 
vez que sexan utilizados.   

• No caso de utilizar instrumentos de vento ou nos exercicios de canto a distancia interpersoal 
elevarase a 3 metros.   
   

- Laboratorio    
• Todo o material empregado será desinfectado antes e despois de cada uso.   

   
-Taller tecnoloxía   

• Todo o material empregado será desinfectado antes e despois de cada uso.   
• Os equipos deberán ser desinfectados antes e despois de cada uso.   
• Co fin de respectar as distancias só se poderá usar o 50% dos equipamentos.   

   
- Equipamento Edixgal:   

• Dado que os equipamentos son individuais serán os propios alumnos os encargados da súa 
desinfección, previa recomendacións por parte do profesorado.   
   

- Fotocopiadoras:   
 Aínda que non son equipamentos usado polo alumnado é conveniente establecer unhas pautas de uso:  

  Desinfectar as mans antes e despois  do seu uso.   
• Limitar o espazo de aforo.   

   
   

Id.   Medidas especificas para alumnado de NEE   
   
52.   Medidas   

- Neste apartado remitímonos ao que se estable no punto 24 (normas específicas para o alumnado con 
NEE) do protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de 
Galicia para o curso 2021/22) e concretamos da seguinte maneira:   

• O profesorado irá a buscar e levar ao alumnado a súa aula de referencia, deixando as ventás e porta 
da aula abertas.   

• Persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas no caso de que o 
alumnado non poida facer uso da máscara e a súa atención requira non respectar as distancias de 
seguridade.   

• Os grupos de apoio serán estables e pertencerán ao mesmo grupo clase.   
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• Priorizarase o uso de material individual.   
• Os últimos 5 minutos de clase utilizaranse para desinfectar cadeiras e mesas, ventilando de forma 

simultánea.   
   

- O Departamento de orientación colaborará co Equipo Covid na identificación das necesidades de 
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.   
   
- As reunións das familias coa orientadora do centro serán con cita previa, non poderán coincidir 
cos recreos, entradas e saídas do alumnado. Realizaranse no “Recuncho creativo”, por ser o lugar máis 
próximo á entrada do centro.   

   
53.   Medidas e tarefas. Seguimento   

- O persoal coidador atenderá ao alumnado que teñan asignado.   
   
- Na medida do posible seguiranse as mesmas pautas de distanciamento e hixiene que o resto de 

alumnado.   
   
   

Id.   Previsións específicas para o profesorado   
   
54.   Medidas   

Reunións   
- Para aquelas que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o comedor xa que 
ten as dimensións adecuadas para manter a distancia social axeitada.   
   
- As reunións dos diferentes equipos docentes terán lugar nas salas de profesorado sempre que o 
número non sexa maior de 10, de ser o caso faranse no comedor.   
   
- Para as reunións de ciclo, nivel ou departamento poderá usarse unha das aulas, os departamentos 
ou o recuncho creativo.   
   
Sala de profesorado   
- O aforo non debe exceder o número de membros determinado polas autoridades sanitarias para as 
reunións de persoas, polo tanto nos recreos deberase respectar ese aforo. Establecerase, por norma xeral, 
un aforo de 10 persoas.   
   
- Deberá ser ventilada para renovar o aire.   
   
- Haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como papeleira con pedal.   
   
- Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores, fotocopiadora e teléfono a limpeza 
e desinfección con xel hidroalcohólico.   
   
- Non haberá material para compartir.   
   
- Na medida do posible, cada quen terá unha taquilla onde gardará os obxectos persoais, deixando 
encima da mesa o imprescindible para o seu uso.   
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- Poderán usarse as cadeiras que estean permitidas, sen movelas dese lugar. Haberá cadeiras sinaladas, 
que non se usarán, para manter o espazo.   

   
- Para empregar a cafeteira os usuarios deberán realizar unha limpeza previa das mans e os vasos 

desbotables deberán ser depositados na papeleira con pedal.   
   
55.   Órganos colexiados   

- Claustro / Consello – segundo a situación sanitaria poderán ser:   
• Virtual  - a través de vías corporativas e telemáticas co uso da aplicación que oferte a Consellería 

para o curso 21/22.   
• Presencial  - terá lugar no comedor xa que é o único espazo do centro que permite manter a 

distancia social axeitada.   
• Durante as reunións todo o profesorado levará máscara e haberá xel hidroalcohólico dispoñible.   

   
- Para todo este tipo de reunións, hai que cubrir unha folla de rexistro onde se debe reflectir onde 
ten lugar, as persoas que asistiron,.... por si fose necesario en caso dun abrocho.   
   
- Se as sesións se celebran de forma virtual, hai que garantir a identidade dos membros que 
participen, o contido das súas intervencións e o sentido do seu voto. A estes efectos, considerarase valido 
o voto emitido na propia sesión ou por correo electrónico.   

   
   

Id.   
Medidas de carácter formativo e pedagóxico   

   
56.   Formación en educación en saúde   

- Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene 
fronte a Covid-19:   

• Mantemento da distancia de seguridade.   
• Hixiene de mans, lavado frecuente con xabón ou solución hidroalcohólica   
• Uso na dinámica de aula do uso  dos dispensadores de solución hidroalcohólica na entrada e nos 

espazos de uso común.   
• Emprego de xabón e papel para secar as mans na aula e no baño.   
• Evitar tocarse os ollos , o nariz e a boca.   
• Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano desbotable que se desbotará nunha papeleira 

con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado.   
   
- Cumpriranse as premisas descritas no protocolo das Consellerías de Educación e Sanidade.   

   
57.   Difusión das medidas de prevención e protección   

- A difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema levarase a cabo na 
páxina web do centro e na aplicación Abalarmóbil.   
   
- Facilitarase o acceso a documentación.   
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58.   Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais   

- Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar a aula virtual 
do centro ou a plataforma Edixgal.   

   
- O coordinador TIC será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual e de manter a 

comunicación coa UAC e o responsable Abalar da zona.   

   
59.   Difusión do plan   

- A versión 1 será enviada a todo o profesorado na última semana de agosto, a partir das achegas de calquera 
membro e das decisións da Consellería publicaranse os cambios.   

   
   
Trátase dun documento vivo que pode sufrir variacións e función da situación sanitaria e 
das normas ditadas polas Consellerías de Educación e Sanidade.   
   


