
ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2021-

2022”

1. Datos do centro

Código  Denominación

15032561 C.R.A. de Bergondo

Enderezo C.P.

Estrada A Coruña – Ferrol nº12 15165

Localidade Concello Provincia

Bergondo Bergondo A Coruña

Teléfono Correo electrónico

981791896 cra.bergondo@edu.xunta.es

Páxina web

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

2. Membros do equipo COVID

Teléfono do centro con compromiso de desvío a un teléfono móbil 981791896

Membro 1 Mª Dolores Fernández López Cargo Directora

Tarefas asignadas

• Coordinación do equipo covid.
• Nomear membros e suplentes do equipo covid.
• Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade.
• Difusión do Plan entre o Claustro e a comunidade educativa.
• Comunicación coas autoridades sanitarias e educativas.
• Comunicación co persoal do centro e coas familias.

Membro 2 Rosa Mª Presedo Vieites Cargo Secretaria

Tarefas asignadas

• Merca e inventariado do material de protección.
• Rexistro de ausencias de persoal e alumnado.
• Organización da colocación da cartelería e sinaléctica.
• Velar polo cumprimento das normas de seguridade.

Membro 3 Eva Casanova Couceiro Cargo Titora da EEI de Vixoi

Tarefas asignadas
• Recoller e estudar as propostas do profesorado.
• Distribución e entrega do material de protección.
• Elaboración do rexistro de ventilación das aulas.

Substitutos do 
equipo COVID

Membro 1 Covadonga Gallego Mestra de inglés

Membro 2 Ricardo Boga Mestre de EF

Membro 3 María Rivera Mestra de música

3. Centro de saúde de referencia

Centro 6633 Bergondo (San Salvador) Teléfono -------------- (*)

Contacto  (*) Consta no centro pero non se proporciona pola lei de protección de datos

4. Espazo de illamento 

EEI de Carrio : aula da planta baixa (frente á aula principal da escola).
EEI de Guísamo : aula de AL (xunto á sala de mestras).
EEI de Lubre : segunda aula (xunto á aula principal).
EEI de Silvoso : cuarto xunto á aula principal.
EEI de Vixoi : aula do piso superior.

No espazo de illamento contarase con xel hidroalcohólico, panos desbotables, termómetro, mascarillas 
quirúrxicas e papeleira con tapa e pedal.

5. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

4º E.I. 29

5º E.I. 30

6º E.I. 33

TOTAL 92
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6. Cadro de persoal do centro educativo  

Persoal docente 16

Ademais do profesorado do centro (13), inclúese a mestra de relixión (con centro base no CEIP Vales 
Villamarín) así coma a orientadora e a mestra de PT (con centro base no CEIP Sada y sus Contornos)

7. Determinación dos grupos estables de convivencia

Etapa Educación Infantil Nivel 4º/5º/6º

EEI de Carrio Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 9

Etapa Educación Infantil Nivel 4º/5º/6º

EEI de Lubre Nº de alumnado asignado 12 Nº de profesorado asignado 9

Etapa Educación Infantil Nivel 4º/5º/6º

EEI de Silvoso Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 9

Etapa Educación Infantil Nivel 4º/5º/6º

EEI de Vixoi Nº de alumnado asignado 8 Nº de profesorado asignado 9

Etapa Educación Infantil Nivel 4º

EEI de Guísamo Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 10

Etapa Educación Infantil Nivel 5º

EEI de Guísamo Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 10

Etapa Educación Infantil Nivel 6º

EEI de Guísamo Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 10

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia 

Na etapa de Educación Infantil a organización do alumnado establecerase en grupos de convivencia
estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia.
O uso da máscara será obligatorio a partir dos 6 anos de idade, a obriga faráse efectiva no momento no
que o alumno/a  cumpra  os 6  anos,  porén  para o  profesorado  e o  persoal  non  docente  que  teña
contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio.
Será  obriga  do  alumnado  levar  cando  menos  unha  máscara  de  recambio,  así  como  un  estoxo
específico para gardala en caso necesario.
A imposibilidade do uso da máscara en persoas con algunha causa xustificada, deberá ser acreditada
polo pediatra ou facultativo do alumno/a, ou polos servizos de prevención de riscos, no seu caso, para
o persoal docente e non docente.
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas
aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado para o material de cada alumno de
xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros.Non se poderá usar material compartido
sen previa desinfección.
Cada  alumno/a  terá  o  seu  material  gardado en  contedores  propios  e  na  medida  do  posible  todo
rotulado co seu nome.
Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible.
En todas as escolas do CRA hai dispensadores de hidroxel. En todas as aulas hai líquido desinfectante
e panos de papel desbotables.Primarase o lavado de mans e restrinxirase o uso de xel hidroalcohólico
Manteranse  as  ventás  abertas  o  maior  tempo  posible  sempre  que  as  condicións  climatolóxicas  o
permitan.
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O  profesorado  que  comparte  equipos  tecnolóxicos  (titoras-especialistas)  desinfectarán  a  mesa,  a
cadeira e o equipo empregado.

Especialidades

Inglés
A materia de inglés impartirase na aula ordinaria de cada grupo. De forma ocasional, poderase utilizar o
patio ou zona exterior das escolas, ou calquera outra zona do centro.
 .
Música
As sesións de música levaránse a cabo na aula ordinaria co grupo de convivencia estable, ou nos
espacios destinados para esta especialidade
Nas actividades con utilización de material sonoro, ben sexan instrumentos de pequena percusión ou
material de refugallo sonoro, estará previamente desinfectado así coma posteriormente ao seu uso.
No caso da pequena percusión, estará embolsada e identificada cos nomes para que sexa de uso
individual e personalizado durante o tempo que pedagóxicamente sexa necesario para logo (previa
desinfección) facer rotación do mesmo.

Educación Física
Nas  clases  de  EF  combinaranse  actividades  en  pequeno  grupo  con  algunhas  en  gran  grupo
respectando as medidas establecidas no protocolo de adaptación ao contexto da covid19. O uso de
material será individual e procederase á desinfección do mesmo ao final de cada sesión. Efectuarase a
correpondente hixiene de mans ao comezo e final  de cada sesión e  nos casos que sexa preciso
durante o seu desenvolvemento.

Audición e linguaxe
As sesións de AL desenvolveranse na aula ordinaria sempre que haxa grupos de convivencia estable
diferenciados nunha escola. O material será de uso persoal de cada alumno/a, estará embolsado e
idenficado co seu nome. O espazo de traballo (mesa e cadeira) será desinfectado antes e despois de
cada intervención e ventilaráse a sala un mínimo de 5 minutos tras cada sesión

Relixión
As sesións de relixión desenvolveranse na aula ordinaria sempre que haxa grupos de convivencia
estable diferenciados nunha escola, ou no espazo habilitado para esta especialidade..

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

Teléfono do centro con compromiso de desvío a un teléfono móbil : 981791896
Correo electrónico: cra.bergondo@edu.xunta.es

10. Rexistro de ausencias 

Levarase un rexistro específico das ausencias por sintomatoloxía compatible coa covid19.
Este rexistro realizarao o membro do equipo covid que o ten asignado nas súas tarefas.
As titoras deben informar ao equipo covid á maior brevidade posible.

11. Comunicación de incidencias 

Un membro do equipo covid será a encargada da comunicación das incidencias ás autoridades 
sanitarias e educativas.
Empregarase a canle informática EduCovid da Consellería de Educación.
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Id. Medidas xerais de protección individual

12. Situación de pupitres 
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13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

As sesións de relixión desenvolveranse nas escolas nas aulas de usos múltiples ou nos espazos 
asignados en cada escola para ese fin.

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

No caso das sesións de AL e PT, levaranse a cabo na aula ordinaria atendendo aos alumnos/as de 
xeito individidual, ou nos espazos habilitados en cada escola. Ao rematar as sesións desinfectaranse os
materiais comúns empregados (mesas, cadeiras, xogos) e realizaráse a ventilación  de al menos 5
minutos.
A orientadora do centro desenvolverá o seu traballo persoal na sede do CRA ou na sala de mestres da
EEI de Guísamo. As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito presencial
cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa.

15. Titorías coas familias 

Nas reunións de titoría priorizarase a comunicación telefónica ou de videoconferencia. Porén cando a
xuízo da titora ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial, realizarase esta coas debidas
medidas de protección e adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá
mediante  obstáculos  físicos  a  distancia  de  seguridade  e  o  emprego  de  máscara  xunto  coa
dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.
O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de
entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos.

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

Todos os avisos e novidades serán publicados na páxina web do centro.
Os avisos e informacións dirixidas ás familias serán enviadas a través de distintas aplicacións (abalar, 
telegram) así coma por correo electrónico.
As informacións a outros colectivos serán por medio do teléfono e o correo electrónico.
A atención presencial realizarase cando sexa absolutamente necesaria e sempre con cita previa.

17. Uso da máscara no centro

É obligatoria para o profesorado e persoal non docente en todo momento ,así coma para calqueira 
persoa que excepcionalmente acceda ao centro.
É recomendable para o alumnado pero non obligatoria ata os 6 anos de idade

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Este plan será publicado na páxina web do centro.
Avisarase á comunidade educativa da súa publicación por aplicacións (abalar, telegram), por correo 
electrónico e darase difusión nas reunións das titoras coas familias antes do inicio das clases.
Enviarase o protocolo a través do correo electrónico a todo o profesorado do centro, así coma a todas 
as compoñentes do Consello Escolar.
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Id. Medidas de limpeza

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

As tarefas de limpeza corresponden ao persoal de limpeza do concello.
Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da 
intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos dúas veces ao día. 
Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como 
pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares 
características así como de billas elementos das cisternas e outros dos aseos.  

20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)

Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de
uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. En todo caso nos aseos
existirá xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.

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

O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a realizacióndas súas tarefas. 
Corresponde á empresa de limpeza contratada no concello proporcionarllos.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de 
xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada aseo existirá un cadro de control diario dos aseos.

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas 

Sempre que as condicións climatolóxicas o permitan, as ventás permanecerán abertas.
Colocarase un modelo de control de ventilación en cada aula donde o profesorado anotará data e 
horario das ventilacións.
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 
minutos ao inicio e ao final da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa 
posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias.
Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire
interior.

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Todas as aulas contarán con papeleira de tapa e pedal para desbotar os elementos de hixiene persoal.

Id. Material de protección

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

A persoa que exerce a secretaría do centro será a encargada de rexistrar e inventariar o material de 
protección nun cadro excel.
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26. Determinación do sistema de compras do material de protección

A secretaria do centro é a persoa encargada das compras de material de protección que se precisen. 
Solicitaranse varios presupostos e tras valoralos o equipo covid, xestionarase a súa compra.

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

O xel hidroalcoholico, o líquido desinfectante e as mascarillas almacenaranse na sede do CRA e a súa 
reposición  e entrega farase polos membros do equipo covid.
O xabón e os panos desbotables apórtaos e reponos o persoal de limpeza do concello que é quen ten 
asignadas as tarefas de limpeza en todas as escolas do CRA.
Farase un reparto inicial a comezos de curso e cando se precise reposición nalgunha das escolas, 
avisarase á responsable do equipo covid.

Id. Xestión dos abrochos

28. Medidas 

- O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria
de síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha
infección  por  SARSCoV-2  mediante  a  realización  da  enquisa  clínico-epidemiolóxica  que  se
describe  no Anexo  I,  que  debe  realizarse  antes  da  chegada ao  centro.  A  enquisa  non  ten  que
comunicarse aos centros educativos, senón que deberase adoptar polo persoal dos centros educativos
as medidas oportunas en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a ausencia.
-Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas
no  anexo  I)  no  profesorado,  non  acudirán  ao  centro  educativo  e  inmediatamente  darán
coñecemento ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario,
poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán
estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou
proba PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba.
-Para a detección precoz no alumnado, os seus pais/nais/titores/as legais realizarán unha auto
avaliación  dos  síntomas  de  forma  diaria a  fin  de  comprobar  se  estes  son  compatibles  cunha
infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a
ausencia. 
Utilizarase a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I  que debe realizarse,
cada mañá, antes da chegada ao centro.  Diante da aparición de polo menos un dos síntomas
que  aparece  na  enquisa  os  proxenitores  ou  titores  non  enviarán  ao  alumno/a  á  clase  e
solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.
-No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao
centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do
alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para a xustificación da ausencia,
non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as
legais.  
-Non  asistirán  ao  centro  aqueles  estudantes,  docentes  e  outros  profesionais  que  teñan  síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles  que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-
19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas
ou diagnosticada de COVID-19. 
- Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e control levaranse
a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y
Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos”, en virtude da mesma:
Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que
iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de
afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención
Primaria  para  solicitar  consulta,  ou  ao  teléfono  de  referencia  do  SERGAS  e  seguiranse  as  súas

Páxina 17 de 24 



instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultaderespiratoria chamarase ao 061. 
O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por máscara cirúrxica, e logo 
de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 
profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid docentro escolar comunicarao ao 
equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia.
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa 
do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-
19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a
consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así 
como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación 
xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia
evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da 
autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.
A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 
pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 
Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria.

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

As responsables son as membros do equipo covid : a directora, a secretaria e a titora de Vixoi. No caso
de ausencia delas,serán os membros suplentes.

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30. Procedemento de solicitudes 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores 
vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea 
controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do 
Servizo de
Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á 
infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección 
necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de
riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.

Id. Medidas de carácter organizativo

31. Entradas e saídas 

O obxectivo das seguintes medidas e a non aglomeración de persoas, tanto a entrada como a saída
dos centros, debendo en todo momento garantir as medidas de distanciamento físico interpersoal.
Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando
a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro
educativo.
No nivel  de  ensino  infantil  o alumnado poderá  chegar  ao  centro  acompañado  dun familiar  e
agardar  nun  espazo  diferenciado  para  a  entrada  a  aula.  Os  acompañantes  deberán  usar
máscara. 
Non se permite que o alumnado e as súas familias na saída queden formando agrupacións nos
patios ou que se xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do
recinto.
EEI  de  Carrio  :  cada  familiar  que  acompañe  a/ao  alumna/o  deberá  esperar  no  patio  gardando  a
distancia interpersoal de seguridade a que o profesorado de a entrada a cada alumno/a.
EEI  de  Guísamo:  asignarase  un  espazo  diferenciado  para  cada  unha  das  clases,  donde deberán
agardar as familias do alumnado xa que nesta escola temos 3 grupos de convivencia estable. 
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EEI  de  Lubre  :  cada  familiar  que  acompañe  a/ao  alumna/o  deberá  esperar  no  patio  gardando  a
distancia interpersoal de seguridade a que o profesorado de a entrada a cada alumno/a.
EEI de Silvoso :  cada familiar que acompañe a/ao alumna/o deberá esperar  no exterior  da escola
gardando a distancia interpersoal de seguridade a que o profesorado de a entrada a cada alumno/a.
EEI de Vixoi : cada familiar que acompañe a/ao alumna/o deberá esperar no patio gardando a distancia
interpersoal de seguridade a que o profesorado de a entrada a cada alumno/a.

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

Nas escolas de Carrio, Lubre Silvoso e Vixoi cun grupo de convivencia estable en cada unha delas, a
entrada e saída farase pola mesma porta, que é a que hai. Sinalaranse direccións de entrada e saída
no chan.
A escola de Guísamo comparte edificio coa escola infantil municipal e para garantir a seguridade e
medidas de hixiene entre dúas etapas educativas diferentes, o concello optou por poñer portas en cada
unha das nosas aulas. 

33. Cartelería e sinaléctica 

O centro disporá de cartelería informativa nas escolas que advirta sobre o respecto da distancia de 
seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos 
reforzarase a información sobre hixiene individual.

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

O centro non conta con servicio de transporte escolar.

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  

O centro non conta con servicio de transporte escolar.

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada 

O centro non conta con servizo de madrugadores.

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor 

O centro non conta con actividades extraescolares.

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

O Consello Escolar celebrarase preferentemente de xeito telemático. Cando se celebre de xeito 
presencial, as asistentes deberán levar máscara e manter a distancia de seguridade, así coma 
empregar xel hidroalcoholico antes de acceder á reunión.

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a 
comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro 
sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección.
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro.
Nas comunicacións puntuais coas familias usarase a aplicación abalar, o correo electrónico ou algunha 
canle de mensaxería.
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40. Normas para a realización de eventos

Non se realizarán eventos nin celebracións entre as escolas para evitar mesturar os grupos estables de
convivencia.

Id. Medidas para o alumnado transportado

41. Medidas

O centro non conta con servizo de transporte escolar.

Id. Medidas de uso do comedor

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

O centro non conta con servizo de comedor.

43. Persoal colaborador 

O centro non conta con persoal colaborador.

44. Persoal de cociña 

O centro non conta con persoal de cociña.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... 

Nas  escolas  temos  aulas  de  usos  múltiples  que  serán  utilizadas  sempre  polo  mesmo  grupo  de
convivencia estable e donde se desenvolverán as actividades de música, educación física , relixión,
audición  e  linguaxe,  e  según  as  necesidades,  agás  nas  escolas  de  Guísamo  e  Silvoso  que  as
realizarán na propia aula ou no espacio exterior sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. 

46. Educación física 

Nas  clases  de  EF  combinaranse  actividades  en  pequeno  grupo  con  algunhas  en  gran  grupo
respectando as medidas establecidas no protocolo de adaptación ao contexto da covid19. O uso de
material será individual e procederase á desinfección do mesmo ao final de cada sesión. Efectuarase a
correpondente hixiene de mans ao comezo e final  de cada sesión e  nos casos que sexa preciso
durante o seu desenvolvemento.

47. Cambio de aula 

O cambio de aula sempre se realiza por parte dos mesmos grupos de convivencia estable.

48. Biblioteca 

A biblioteca do centro é itinerante e os libros que se deixen en préstamo ás escolas só os manipulará a
mestra encargada da biblioteca.
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Faráse semanalmente o préstamo de libros ao alumnado que trala devolución quedarán en corentena.
Faráse un préstamo de unha caixa de libros a cada unha das escolas que, unha vez recollidos para
poder rotalos, quedarán en corentena.

49. Aseos 

Cada unha das aulas do centro conta con aseo que será utilizado só polos integrantes do grupo de
convivencia estable.
O uso dos aseos estará limitado ao 50% do aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do
mesmo. Durante o recreo, o profesorado vixiará que só se use o aseo de xeito individual.

Id. Medidas especiais para os recreos

50. Horarios e espazos 

Os horarios de recreo serán os mesmos en todas as escolas agás na EEI de Guísamo que ao ter tres
aulas que conforman tres grupos de convivencia estable, faranse en horario e espazos diferentes e
para garantir a estanqueidade dos grupos.
Durante o recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando, cando sexa preciso, a presenza de
profesorado.

51. Profesorado de vixilancia 

Reforzarase a vixiancia tentando que haxa 2 profesores/as nos recreos ( sempre que sexa posible),
priorizando as escolas que teñen que facer os recreos por quendas.

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

52. Metodoloxía e uso de baños 

Iniciarase  a  xornada  con  accións  nas  que  se  traballe  a  lembranza  de  normas  de  hixiene  e  a
concienciación  do  alumnado coa  pandemia,  actividades que  se  realizarán  presentadas  como algo
lúdico. 
Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o risco
de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de
ser accesibles sen supervisión. Xeraranse dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con
frecuencia (xogos de mimetismo, acompañamento do lavado,momentos previos ás actividades,cada
vez que van o baño...) ademais de medidas de educación sanitaria. 
Garantirase a existencia de xabón e papel para secar as mans.

53. Actividades e merenda 

A merenda realizarase de xeito individual e en espazos diferenciados. No caso de ser posible no patio
exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres
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54. Emprego do equipamento 

O centro non dispón de laboratorios nin talleres.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

55. Medidas 

.Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non poder
facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser
o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia
estable  formados  polo  alumnado  do  mesmo  grupo  docente  e  aula.  Neste  caso  limitaranse  as
interaccións dos grupos.
O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de
que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia de
seguridade.
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas,
saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de
entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e
despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da
súa autonomía.
O  departamento  de  orientación  colaborará  co  equipo  Covid  na  identificación  das  necesidades  de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten
escolarizado,  aos  diferentes  sistemas  de  comunicación  utilizados  co  alumnado  con  necesidades
educativas especiais.

56. Medidas e tarefas. Seguimento 

O centro non conta con ATE.

Id. Previsións específicas para o profesorado

57. Medidas 

Sede administrativa do CRA : ao acceder, lavar as mans ou hixienizarse co xel hidroalcoholico. Manter
as ventás abertas todo o tempo que sexa posible. O aforo máximo é de 2 persoas. O material que se
vai compartir (fotocopiadora, impresora, ordenador, grampadora, teléfono, plastificadora...etc) ten que
ser  desinfectado  antes  e  despois  do  seu  uso.  Colocarase  cartelería  que  lembre  as  normas  e
recomendacións. Haberá papeleiras de tapa e pedal.
As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa ou por indicación do profesorado do centro.
Para  as  reunións  de  pequenos  equipos  priorizaranse  os  medios  telemáticos  e  cando  deban  ser
presenciais realizaranse nalgunha das escolas con máis espazo para manter a distancia de seguridade.

58. Órganos colexiados 

Sempre que sexa posible as reunións de Claustro e Consello Escolar faranse de xeito telemático por
videoconferencia. Cando se celebren presencialmente deberán manterse en todo momento as normas
de  hixiene  e  distanciamento  social.  As  convocatorias  serán  remitidas  aos  membros  dos  órganos
colexiados por medio do correo corporativo.

Id.
Medidas de carácter formativo e pedagóxico
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59. Formación en educación en saúde 

As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter prioritario durante todo o curso.
O  equipo  de  convivencia  coordinado  co  equipo  de  ciclo  será  o  encargado  de  facer  proposta  de
actividades relacionadas coa prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2. Estas actividades débense
incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa
viñan desenvolvéndose no centro  educativo,  de maneira  que se poida traballar  a  saúde de forma
integral.
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou
mediante  fórmulas  de  teleformación,  a  formación  suficiente  para  os  centros  educativos  sobre  as
medidas  xerais  de  prevención  e  protección.  Dentro  da  oferta  formativa  do  Plan  de  formación  do
profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.
Tal e como se establece no Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino
non universitario de Galicia para o curso 2020-21 a partir do día 4 de setembro desenvolveránse as
Xornadas de Formación equipos COVID-19.
Esta actividade formativa diríxese aos membros dos citados equipos de todos os centros educativos
sostidos con fondos públicos e será impartida por persoal sanitario.
A  duración  das  xornadas  é  de  8  horas  certificables  para  as  persoas  participantes  nas  que  se
desenvolverán os seguintes contidos:
Que é o coronavirus.
A infección por coronavirus e a poboación infantil.
Síntomas de infección por coronavirus.
O papel dos coordinadores Covid dos centros educativos.
A coordinación entre os coordinadores Covid dos centros escolares e os referentes Covid-escolas dos
centros de saúde.
Medidas de vixilancia do coronavirus.
Medidas de prevención do coronavirus.
Medidas de control do coronavirus.
Como actuar ante unha sospeita de infección por coronavirus no centro escolar.
Mecanismo de alerta á Xefatura Territorial de Sanidade.

60. Difusión das medidas de prevención e protección 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de
prevención,  hixiene  e  promoción  da  saúde  implantadas  nos  centros  educativos  chegan  e  son
comprendidas por toda a comunidade educativa.
Proporcionarase  información  e  facilitarase  a  adquisición  de  habilidades  sobre  as  medidas  de
prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación
ao resto da comunidade educativa. 
Comunicarase a información a todas as familias pola web, coa cartelería exposta,  por abalarmobil,
telegram,etc. 
Manterase  unha  canle  dispoñible  para  a  solución  de  dúbidas  que  poidan  xurdir  que  será  a
comunicación coas titoras que á súa vez o transmitirán ao equipo covid do centro.

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais   

Na etapa de educación infantil habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou videochamadas
para manter contacto coas familias e, de ser posible, fornecer contidos educativos para o alumnado.
Usaranse os blogs de aula e especialidades (enlazados na páxina web do centro)  para o mantemento
da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación a distancia. Dito modo
alternativo quedará recollido na programación didáctica.
O equipo da dinamización das novas tecnoloxías será o encargado de coordinar a xestión dos blogs.
No mes de setembro, as titoras identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de
conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia,
e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas
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necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. 

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

Cada titora recibirá no patio ao seu alumnado xunto co/a acompañante (1 por neno/a).
Organizaranse os horarios do profesorado para que durante este mes as titoras estén acompañadas
doutra mestra/e especialista ou de apoio (priorizaranse as aulas con maior número de alumnado).
As titoras informarán nas reunións previas ao inicio de curso de como serán as entradas e saídas e se
alguén non pode asistir á reunión, informaráselle por correo electrónico.
Durante os primeiros días de clase instauraranse no alumnado as novas normas: entradas e saídas das
escolas, uso das zonas de recreo, lembranza das normas de hixiene e distanciamento social...etc.
Ao longo deste mes o profesorado traballará contidos educativos desde os blogs de aula (o centro
conta con recursos variados elaborados e subidos aos blogs polo profesorado) para estar preparados
se hai suspensión das clases presenciais. 

63. Difusión do plan 

Este plan será publicado na páxina web do centro. Avisarase ás familias pola aplicación abalar da súa
publicación. As titoras aseguraranse de que as familias están informadas da publicación do plan.
Enviarase por correo electrónico a todo o profesorado do centro así coma a todos os membros do
Consello Escolar.

Este plan segue as instruccións marcadas pola Consellería, foi elaborado polo Equipo Directivo e
mailo equipo covid do centro xunto coa colaboración e aportacións do profesorado do CRA de
Bergondo, a pesar de non ter formación en materia sanitaria nin de organización en aspectos
relacionados coa prevención de riscos laborais.
Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación epidemiolóxica e aberto ás
aportacións de toda a comunidade educativa.
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