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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA: 

 

1.1. DATOS DO CENTRO:  

Código Denominación 

15032480 

 

CRA de Culleredo 

 

Enderezo C.P. 

Rúa Bo home s/n 15180 

Localidade Concello Provincia 

Almeiras Culleredo A Coruña 

Teléfono Correo 

electrónico 

981.662.094 cra.culleredo@edu.xunta.es 

Páxina 

web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/craculleredo/ 

 

1.2  MEMBROS DO EQUIPO COVID:  

Membro 1 Beatríz Pablo Torreiro Cargo: directora 

Tarefas asignadas:  

- Coordinadora COVID 

- Manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da 

Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade ou do 

Sergas 

- Canle de comunicación co persoal do centro, coas familias e resto da 

comunidade educativa 

- Contactar coa CSC en caso de sospeita de contaxio. 

- Notificación dos posibles casos á Consellería. 

- Coordinación e control de inventario. 

- Coidar que se cumplan as medidas establecidas neste protocolo. 

mailto:cra.culleredo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/cradedodro/


Membro 2 Inés Edreira Gómez Cargo: Mestra de AL 

Tarefas asignadas: 

- Contactar coa CSC en caso de sospeita de contaxio. 

- Canle de comunicación coa comunidade educativa 

- Notificación dos posibles casos á Consellería 

- Compra, inventario e reparto do material. 

- Elevar as propostas do equipo de educación infantil. 

- Sustituir á coordinadora Covid en caso de ser preciso. 

- Coidar que se cumplan as medidas establecidas neste protocolo. 

 

Membro 3 Manuel Boquete  Bermúdez Cargo: Mestre EF 

Tarefas asignadas:  

- Contactar coa CSC en caso de sospeita de contaxio 

- Canle de comunicación coa comunidade educativa 

- Notificación dos posibles casos á Consellería 

- Coordinación e control de inventario. 

- Coidar que se cumplan as medidas establecidas neste protocolo. 

 

Modos de contacto có centro: 

- Por teléfono: 981.662.094 

- Por correo electrónico: cra.culleredo@edu.xunta.es 

 

1.3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA:  

CENTRO 
Centro de saúde de 

Culleredo 
Teléfono 981666467 

CONTACTO  

 

1.4. ESPAZO DE  ILLAMENTO COVID: 

     En cada unha das escolas do CRA habilitouse un espazo Covid para o 

illamento no caso de que algún alumno ou alumna manifeste durante a 

xornada escolar algunha sintomatoloxía compatible. 

mailto:cra.culleredo@edu.xunta.es


    Este espazo dispón de ventá para poder garantir unha ventilación axeitada, 

e contará con luvas, máscaras infantís, xel hidroalcohólico, panos desbotables 

e papeleira con tapa. 

Ditos espazos serán os seguintes: 

- Escola Choeira: almacén xunto a biblioteca e baño dos mestres. 

- Escola Ledoño: baño do alumnado. 

- Escola Sésamo: despacho de AL no piso superior. 

- Escola Vinseira: despacho de AL no piso superior. 

 

1.5. ALUMNADO POR NIVEIS E ETAPAS EDUCATIVAS:  

 

- ESCOLA DA CHOEIRA 1:  

ALUMNOS 4º EI ALUMNOS 5º EI ALUMNOS 6º EI 

6 6 6 

TOTAL: 18 

 

- ESCOLA DE CHOEIRA 2:  

ALUMNOS 4º EI ALUMNOS 5º EI ALUMNOS 6º EI 

5 5 7 

TOTAL: 17 

 

- ESCOLA DE SÉSAMO:  

ALUMNOS 4º EI ALUMNOS 5º EI ALUMNOS 6º EI 

2 3 12 

TOTAL: 17 

 

 

 



- ESCOLA DE LEDOÑO: 

ALUMNOS 4º EI ALUMNOS 5º EI ALUMNOS 6º EI 

2 2 4 

TOTAL: 8 

 

- ESCOLA DE VINSEIRA: 

ALUMNOS 4º EI ALUMNOS 5º EI ALUMNOS 6º EI 

3 3 2 

TOTAL: 8 

  

1.6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO:  

TITORAS DE INFANTIL 5 

MESTRE DE APOIO 1 

MESTRE DE ED. FÍSICA 1 

MESTRE DE INGLÉS 1 

MESTRE DE MÚSICA 1 

MESTRE DE A.L. 1 

MESTRE DE RELIXIÓN 1 (Compartida) 

 

1.7. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE:  

Tal e como se establece no protocolo publicado pola Xunta “Na educación 

infantil a organización do alumnado establecerase en grupos de convivencia 

estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. 

Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as 

actividades que se realicen dentro do centro educativo. Se a transmisión é 

baixa (nova normalidade) permitirase que os grupos de convivencia estable 

interaccionen con outros grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre”. 

Deste xeito todas as aulas das nosas escolas son grupos de convivencia 



estable. No caso da escola da Choeira que conta con dúas aulas, éstas 

poderán interaccionar entre elas, sobre todo ao aire libre. Así, os seus 

membros poderán socializar e xogar entre sí sen ter que manter a distancia 

interpersoal de forma estrita. 

Na aula traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 

alumnos/as, que se constituirán como subdivisi óns dos grupos estables de 

convivencia. Nas escolas de Sésamo e Choeira, que superan os 10 alumnos, 

ditos grupos colaborativos formaranse para favorecer a organización da  aula, 

aínda que non de forma estrita xa que seguen a ser grupo de convivencia 

estable. Poderán empregarse para realizar determinadas actividades de aula 

como: traballo en mesa, traballo por recantos, merenda ou aquelas actividades 

nas que estos grupos favorezan a súa consecución. 

Nas escolas de Ledoño e Vinseira, nas que están escolarizados menos de 

10 alumnos, non se levarán a cabo grupos colaborativos, xa que tal como 

establece o Protocolo, “nas aulas unitarias de CRA cun número entre 5 e 10 

alumnos poderán establecer un único grupo colaborativo que coincidirá co 

grupo de convivencia estable”. 

 

Aula Choeira 1 

 

Nº alumnado 18 Nº Profesorado asignado 7 

 

Aula Choeira 2 

 

Nº alumnado 17 Nº Profesorado asignado 7 

 

Aula Ledoño 

 

Nº alumnado 8 Nº Profesorado asignado 7 

 

Aula Sésamo 

 

Nº alumnado 17 Nº Profesorado asignado 7 

 

Aula Vinseira 

 

Nº alumnado 8 Nº Profesorado asignado 7 

 

 



1.8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE INFANTIL: 

- Acudirán ao centro acompañados de só un adulto que empregará 

máscara en todo momento.  

- O alumnado de infantil menor de 6 anos non está na obriga de empregar 

máscara, deixando esta decisión no seo familiar. “A obriga de utilización 

de máscara farase efectiva no momento no que o alumno/a cumpra os 6 

anos de idade independentemente do curso no que se atope 

matriculado.” A imposibilidade do seu uso deberá ser acreditada polo 

pediatra. 

- As características das entradas e saías do centro serán tal e como se 

detalla no apartado 7.1. 

- Na entrada colocarase unha alfombra con desinfectante para os pés. 

- Na porta das aulas haberá xel hidroalcohólico para a desinfección de 

mans. Así coma nos espazos comúns, coma o hall de entrada e sala de 

mestres.  

- Ao acceder ó centro irán ao aseo lavar as mans, sempre coa supervisión 

dun mestre.  

- Para o alumnado restrinxirase o uso do xel hidroalcohólico e priorizarase 

o uso de auga e e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas. 

- Nos percheiros tentarase deixar espazo suficiente para que as pertenzas 

estén o máis individualizadas posible. No caso de non ser posible, 

poderanse colgar as prendas por grupos colaborativos, deixando un 

espazo entre un grupo e de outro. 

- Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballen as 

normas de hixiene e a concienciación do alumnado da importancia de 

seguilas como medio de protección contra a Covid. 

- Dentro das aulas de máis de 10 alumnos/as cada neno/a terá o seu sitio 

asignado, estando as mesas formadas por pequenos grupos dun 



máximo de 5 alumnos, sendo éstos “grupos colaborativos”. Ditos grupos 

cambiaranse trimestralmente. 

- O uso dos recantos poderá ser individual ou no seu defecto por grupos 

colaborativos, coa correspondente hixiene de mans antes de despois do 

uso do mesmo, e desinfectando os materiais despois do seu uso. 

- Procurarase que non compartan material, deste xeito cada grupo 

colaborativo terá unha caixa con material funxible para o seu uso 

exclusivo. 

- Cada material ou xogo entregado ao alumnado debe estar previamente 

desinfectado. 

- Sempre que sexa posible realizaranse actividades no exterior. 

- Á hora de empregar a PDI realizarase un lavado previo de mans e 

desinfectaranse os rotuladores. 

- Cando o alumnado se traslade a aulas específicas ou ao patio, deberá 

respectar o percorrido marcado e manter a distancia de seguridade. 

- Todo o profesorado que entre na aula deberá desinfectar as mans e 

empregar máscara en todo momento. Utilizará o seu propio material e 

desinfectará o que sexa de uso común (ordenador, teclado, rato, 

rotulador de pizarra...). 

- As ventás, portas, cortinas, chaves da luz e restantes ferramentas 

pedagóxicas serán usadas únicamente polo profesorado, tendo en conta 

as medidas de seguridade e hixiene. 

- Non está permitido que traian materiais da casa (xogos, xoguetes, 

contos…) 

 

 

 



1.9. CANLE DE COMUNICACIÓN PARA DAR A COÑECER AO EQUIPO 

COVID OS CASOS DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE. 

   A canle para notificar a existencia de sintomatoloxía COVID, tanto no 

alumnado como no profesorado, será preferiblemente por vía telefónica 

podendo usar tamén o correo electrónico: 

● PROFESORADO E PERSOAL NON DOCENTE: 

- Vía telefónica (ao centro ou á coordinadora do equipo covid) 

- Correo electrónico: cra.culleredo@edu.xunta.es 

● ALUMNADO: 

- Vía telefónica ao centro: 981 662 094 

- Correo electrónico: cra.culleredo@edu.xunta.es 

 

1.10. REXISTRO DE AUSENCIAS:  

● AUSENCIAS NON RELACIONADAS COA COVID:  

- PERSOAL DOCENTE: Con cadros de faltas de asistencia, 

xestionado pola dirección. 

- ALUMNADO: Mediante comunicación recíproca entre dirección e 

titores e viceversa, faltas que se rexistrarán do xeito habitual. 

 

● AUSENCIAS RELACIONADAS COA COVID: Levarase un rexistro 

específico elaborado polo equipo covid, tanto para o profesorado coma 

para o alumnado. Ditas ausencias serán notificadas ao equipo Covid tan 

pronto como se produzan,  seguindo o procedemento establecido no 

protocolo. 

No caso de que se detecte sintomatoloxía compatible, esta ausencia 

queda eximida de xustificación médica a efectos de apertura do protocolo 

de absentismo escolar, bastará cun xustificante das familias. 

 

 

 

 

 



1.11. PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS: 

1º) Aviso ao equipo Covid: 

- Se a sintomatoloxía se manifesta fóra do horario escolar: deberán 

poñerse en contacto có seu centro de saúde nas seguintes 24 

horas e comunicararllo á coordinadora covid á maior brevidade 

posible, tal e como se explica no apartado 1.9. Serán informados 

de que NON poderán acudir ao centro se presentan 

sintomatoloxía compatible coa covid.  

- Se a sintomatoloxía se manifesta unha vez comezada a xornada 

escolar, o alumnado que a presente será illado na aula Covid 

acompañado por un docente á espera de que veñan a recollelo e a 

familia deberá pedir cita no centro de saúde. Avisando 

posteriormente ó equipo COVID dos resultados.  

    O mesmo sucederá co profesorado, non poderá acudir ao centro 

no caso de presentar sintomatoloxía covid. Deberá comunicar este 

feito ao equipo covid, pedir cita no seu centro de saúde e informar 

á coordinadora covid dos resultados. Se a sintomatoloxía aparece 

durante a xornada abandonará o centro o antes posible seguirá os 

mesmos pasos mencionados que no caso do alumnado. 

 

2º) Comunicación coas autoridades sanitarias, educativas e familias: 

- Chamar á familia do alumno/a. 

- Chamar ao centro de saúde de referencia. 

- Comunicarse coa CSC.  

- Subida de datos á aplicación da Consellería de Educación 

Educovid e o suministro dos datos que sexan solicitados polas 

autoridades sanitarias, como datos do alumnado da aula do 

afectado/a e do profesorado que imparte materia nela. 



2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

2.1. CROQUES DE SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS:  

Dentro das aulas de máis de 10 alumnos/as, de forma xeral,  

traballarase en subgrupos tal e como indica o protocolo da Consellería de 

Educación. 

Nas aulas retirarase o mobiliario necesario ou colocarase de forma 

que quede o maior espazo libre  posible dentro da aula. A aula contará 

cun número de xogos suficientes para todo o alumnado priorizando 

aqueles que teñan pezas de maoir tamaño e estén feitos de materias  de 

fácil desinfección.  

Deste xeito, en todas as escolas do CRA haberá estanterías, algún 

moble e recuncho pegados á parede, deixando ó centro da aula para os 

grupos de mesas, nas que estarán sentados os alumnos/as por grupos 

colaborativos. 

 

2.2. CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA A DISTANCIA MÍNIMA E 

MEDIDAS PARA O USO DA AULA DE AL:  

No caso da aula de AL e Relixión, dado que non se pode gardar a 

distancia de seguridade, ademáis do emprego de máscaras por parte do 

profesorado, éste poderá usar pantallas ou gafas de protección.  

O espazo será ventilado antes e despois de rematar a clase durante 

15 minutos e realizarase o lavado de mans tanto na entrada coma na 

saída dela, desinfectando os materiais comúns: mesas, cadeiras, 

material funxible, electrónico, pomos… 

2.3. TITORÍAS COAS FAMILIAS: 

   Éstas realizaranse preferiblemente por vía telemática a través da 

plataforma Cisco Webex Mettings ou vía telefónica.  

   No caso de que non sexa posible o uso de medios telemáticos, 

estas reunións poderán realizarse de xeito presencial garantindo todas 



as medidas de seguridade: emprego da máscara, xel hidroalcohólico e 

distanciamento social. 

  Nas dúas modalidades será obrigatório concertála con anterioridade, 

empregando as canles habituais: teléfono, correo electrónico ou Abalar. 

2.4. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO 

CENTRO:  

      A canles do centro para a comunicación coa comunidade educativa 

serán preferentemente a página web e a plataforma ABALAR, aínda que 

tamén se poderá realizar por correo electrónico e/ou vía telefónica. 

    Non poderán acceder ao centro persoas alleas ao mesmo durante o 

horario escolar. No caso de ser necesario este acceso deberán solicitalo 

previamente e seguir todas as medidas de prevención contra á COVID 

recollidas neste protocolo (máscara, hixiene de mans e distancia social). 

2.5. USO DA MÁSCARA NO CENTRO.  

O profesorado, así como todas as persoas que accedan ao centro de 

xeito regular ou puntual, teñen a obriga de usar máscara tanto dentro 

coma fóra das aulas, nas circulacións polos espazos comúns 

(corredores, baños, patio...), nas entradas e saídas ao centro e por 

suposto tamén no patio. 

 O profesorado deberá empregar a máscara continuamente, non só 

pola súa función de protección senón tamén polo seu carácter 

exemplificante. Nos momentos nos que a máscara impida o normal 

desenvolvemento do seu traballo, como poden ser as sesións de AL, 

manterase a distancia de seguridade e aconséllase o emprego de 

pantallas protectoras.  

   Tal e como se mencionou no apartado 1.8 o alumnado de Educación 

Infantil menor de 6 anos non está na obriga de empregala pero dita 

obrigatoriedade farase efectiva cando éste cumpra os 6 anos. Será 

obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara, así 

como un estoxo específico para gardala. A imposibilidade do uso da 

mesma deberá ser acreditado polo pediatra. 



 

2.6. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 

EDUCATIVA: 

 

Este plan será levado ao Claustro e ao Consello Escolar para a súa 

aprobación.  

Estará colgado na Páxina web do Centro para que poida ser 

consultado por toda a comunidade educativa e será  enviado a 

Inspección Educativa para o seu coñecemento e revisión, pois non 

estamos formados en prevención de riscos laborais nin somos expertos 

sanitarios para asegurar que estas medidas sexan correctas, escasas ou 

demasiado rigorosas. 

Os tres plans, adaptación, continxencia e acollida, poderán sufrir 

modificacións en función da evolución das condición sanitarias e das 

novas instrucións que vaia publicando a administración sanitaria e 

educativa. Tamén poderán acoller melloras e/ou rectificacións que no día 

a día se consideren positivas implementar, sempre respetando o 

Protocolo establecido pola Consellería de Educación e Sanidade. 

 

3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

3.1. ASIGNACIÓN DAS TAREFAS AO PERSONAL. 

 O persoal de limpeza acudirá ás 4 escolas que compoñen o noso 

centro todos os días durante 3 horas en horario de mañá nas que 

realizarán as seguintes labores: 

- Limpeza de baños: aseos, billas… 

- Desinfección das superficies máis manipuladas: mesas, pomos, 

interruptores, ventás… 

- Vaciado de papeleiras 

- Reposición de papel e xabón nos baños, xa que non pode faltar 

en ningún momento. 

- Desinfección do espazo covid despois do seu uso no caso de que 

sexa preciso o illamento do alumnado ou profesorado. 



3.2. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA REALIZAR AS TAREFAS DE 

LIMPEZA. 

O persoal de limpeza empregará os elementos de protección 

aconsellados para poder desenvolver o seu traballo, como son as luvas 

e a máscara. Recoméndase o emprego de elementos de protección 

ocular, ben sexan lentes ou pantalla. 

 As dependencias que estean sendo desinfectadas non poderán ser 

utilizadas ata que o persoal de limpeza remate o seu traballo. 

 

3.3. MODELO CHECKLIST PARA ANOTAR A VENTILACIÓN DAS AULAS. 

En todas as aulas do centro haberá un formulario onde se 

rexistrarán as ventilacións realizadas ao longo da xornada.  

Establécense como momentos de ventilación obrigatoria os 

seguintes: 

- Antes da entrada do alumnado. 

- No momento de recreo 

- Ao remate da xornada.  

Ademáis destes momentos ventilarase sempre despois de cada 

especialidade. E cando a metereoloxía o permita as ventás 

permanecerán abertas durante toda a xornada escolar. 

 

3.4. ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS. 

En todas as aulas do centro haberá unha papeleira específica con 

tapa e pedal, para desbotar todos os elementos de hixiene persoal 

(panos desbotables, luvas, máscaras...). Tamén haberá nos baños 

papeleiras con tapa pero de maior tamaño. 

O resto de papeleiras de aula terán o uso habitual para separar o 

lixo: papel, restos orgánicos e envases de plástico. 

A xestión dos resíduos das papeleiras específicas será tratado dun 

xeito distinto, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao 

persoal de limpeza. 

No caso de que un alumno/a ou mestre/a presente síntomas 

mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contenedor 



onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa 

bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de 

lixo, con peche, para o seu depósito en fracción resto. Realizarase a 

debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento 

preventivo, logo de que o alumno/a ou mestre/a que presentou síntomas 

durante a xornada lectiva teña abandonado o centro. 

 

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

4.1. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O 

CENTRO.  

  A Consellería realizará un aprovisionamento inicial de sinalización e 

máscaras de proteción.  

Corresponde ao centro, con cargo aos seus gastos de funcionamento 

suplir o aprovisionamento de equipos de protección que non sexan 

suministrados pola Consellería: xel hidroalcohólico, panos desbotables, 

materiais de limpeza e desinfección, papeleiras de pedal, impresión de 

cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección.  

  O centro arbitrará as medidas para que o inventario e contabilización 

dos custos deste material sexan individualizables respecto das restantes 

suministracións do centro, co fin de coñecer con detalle os sobrecustos 

derivados das medidas de prevención e hixiene da covid  

O equipo COVID será o encargado de levar a cabo o inventario e a 

distribución do material covid que se vaia adquirindo.  

4.2. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 

PROTECCIÓN:  

A persoa responsable do equipo COVID será a encargada de elaborar 

un listado do material necesario para o inicio do curso e da súa posterior 

compra, así como de ir repoñendo aquel material que sexa preciso 

durante todo o curso escolar. 



4.3. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E 

DA SÚA REPOSICIÓN: 

O material mercado será repartido polas 4 escolas, e a medida que se 

vaia esgotando, deberase informar ao equipo covid con antelación, para  

mercar máis cantidade e así garantir a súa existencia.  

Tanto o equipo covid coma o resto de profesorado velará polo 

correcto uso e consumo destes materiais. 

 

5. XESTIÓN DOS GROMOS 

No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a 

calquera agrupación de 3 ou mais casos con infección activa nos que se 

establecese un vinculo epidemiolóxico, sendo sinónimo de abrocho ou brote. 

Tendo en conta a importante variabilidade entre as diferentes situacións, 

sempre que se detecten 3 casos ou mais nun centro escolar nun período 

corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último caso) deberá 

realizarse unha valoración da situación por parte das autoridades sanitarias. 

Será o persoal da CSC quen faga esta notificación e decida co persoal da 

XT de Sanidade ou do SAEG se é necesario levar a cabo algunha actuación 

extraordinaria. 

5.1. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS. 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros 

profesionais que teñan síntomas compatibles coa COVID-19, así como 

aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en 

período de corentena domiciliaria por contacto estreito con algunha 

persoa diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as 

persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.  

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid 

(alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán 

as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o 

resultado. Ademais, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de 

vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos 



últimos 6 meses deberán seguir as indicacións do Protocolo de vixilancia e 

control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV- 2 (Covid19) no ámbito 

educativo non universitario de Galicia e absterse de asistir ao centro 

educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso. 

 O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa 

positiva serán considerados contactos estreitos, excepto que a Central 

de Seguimento de Contactos lles indique o contrario. Tendo en conta isto, as 

persoas conviventes do caso positivo que estean vacinadas coa pauta 

completa ou aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 6 

meses poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, 

extremando sempre as medidas de prevención. Pola contra, os 

conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e 

tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses 

deberán absterse de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións 

da Central de Seguimento de Contactos en corentena. 

   

   Se os síntomas compatibles coa Covid-19 comezan no centro educativo as 

medidas de prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en 

base ao Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia. En 

virtude das mesmas: 

- O mestre que inicie síntomas debe abandoar o centro educativo e 

pedir cita no seu centro de saúde. 

- No caso do alumnado: levarase ao espazo covid da escola 

correspondente, colocaráselle unha máscara cirúrxica (o mestre/a 

que estea ao seu coidado xa a estará empregando) e contactarase 

coa sua familia para que o veñan recoller na maior brevidade 

posible, e pidan cita no seu centro de saúde. 

- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 

respiratoria chamarase ao 061. 

-  O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo protexido por 

unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De 

confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo deberá 



porse en contacto coa CSC e rexistar os contactos estreitos a través 

da aplicación “EduCovid”.  

- Tanto profesorado como alumnado deberán informar ao equipo 

covid do centro dos resultados. 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa 

Consellería de Sanidade, dispón da canle informática denominada 

“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos 

contactos próximos dos casos confirmados. A información será accesible 

para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase 

para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de 

casos positivos confirmados no centro. 

Para comezar a identificación dos contactos estreitos relacionados co 

centro educativo, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de 

referencia notifique o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo 

Covid poderá comezar a recompilar a información necesaria para a 

identificación dos contactos estreitos. 

 Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun 

diagnostico confirmado de COVID-19 no centro de ensino, deberá pórse en 

contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) para identificar os 

contactos estreitos do ámbito educativo. Incluirá á rede de contactos a través 

da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade 

Sanitaria. 

   A CSC porase en contacto co caso confirmado para facilitarlle as 

indicacións de illamento e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal 

do caso. Logo a CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a través da 

aplicación EduCOVID solicitando os contactos estreitos do caso que se 

produciran no ámbito educativo. 

Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá 

porse en contacto coa CSC.  

Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCOVID. 

En ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios 

diferentes a EduCOVID. 



Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, 

e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a 

listaxe de contactos estreitos a través da aplicación EduCOVID. 

    

     Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo 

momento, as instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 

 

En función do número de contaxios, a autoridade sanitaria poderá 

ordear a corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do 

centro, o peche dunha ou varias aulas ou do centro educativo na súa 

totalidade de conformidade co previsto no Protocolo de vixilancia e control 

epidemiolóxico fronte ao virus SARS-COV-2 (covid-19) no ámbito educativo 

non universitario de Galicia, cos seguintes supostos: 

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considérase 

contacto estreito a calquera persoa do centro educativo, que 

compartise espazo co caso confirmado a unha distancia menor de 2 

metros do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen 

empregar máscara, os contactos serán determinados polo 

respondable COVID coa axuda da CSC ou XT de sanidade, segundo 

os protocolos vixentes en cada momento. 

- Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas 

determinadas como contacto estreito seguirán as indicacións da 

Central de Seguimento de Contactos para o seu caso concreto de 

acordo co Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao 

virus SARS-CoV-1 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario 

de Galicia (http://coronavirus.sergas.gal ) .  

- En función da intensidade e virulancia do gromo, así como do 

número de persoas afectadas a Autoridade Sanitaria poderá acordar 

a medida de corentena da totalidade das persoas que conforman 

unha aula, aulas ou de ser o caso, da totalidade das persoas que 

integran un centro educativo.  

  



 A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan 

de Continxencia ante peches aprobado pola Resolución que dite para a 

regulación do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros 

educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario 

sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o 

curso 2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas relativas ao ensino 

a distancia. 

Finalizado o período de illamento/corentena das persoas que conforman 

unha aula, ou centro, realizarase un proceso de retorno a actividade 

educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da 

Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as 

medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

 

5.2. PERSOAS QUE REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS DAS 

INCIDENCIAS Á AUTORIDADE EDUCATIVA. 

A persoa que realizará a comunicación das incidencias será Dna Beatriz 

Pablo Torreiro, directora do centro e coordinadora do Equipo COVID. 

No caso de que non se atope dispoñible será sustituida por Inés Edreira 

Gómez. 

 

6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

Os traballadores vulnerables pola COVID 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 segundo o establecido no Procedemento de actuación 

para servicios de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-

CoV-2. 

     

 



7. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 

7.1. ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS: 

O horario de entrada será ás 9:00h e o de saída ás 14:00h. O alumnado 

irá chegando ás escolas e esperando a súa quenda para entrar, gardando a 

distancia de seguridade no patio e accedendo ao centro de xeito individual 

para realizar o lavado de mans.  

Tanto nas entradas como nas saídas haberá en cada aula dous mestres 

para facer efectivas as condicións de seguridade. 

Informarase ás familias da importancia de non crear agrupacións no recinto 

escolar así coma tampouco de permanecer nel unha vez rematada a xornada. 

7.2. DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA, CIRCULACIÓNS 

POLO CENTRO: 

O noso centro está formado por catro escolas unitarias, cada unha delas 

con unha única porta de entrada e saída. Na escola de Choeira, ao estar 

desdobrada en dúas aulas e para evitar aglomeracións, abriranse as dúas 

follas da porta. Deste xeito poderán entrar o alumnado de Choeira 1 para a 

súa aula e choeira 2 para a súa gardando as distancias. 

No resto de escolas farano pola única porta que existe gardando as 

distancias. 

7.3. COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA. 

Colocaranse en todas as escolas carteis de recordatorio de 

sintomatoloxía covid e medidas de seguridade e hixiene.  

Nos baños pegaranse carteis recordando o lavado de mans así coma o 

aforo de máximo. Que será de 3 alumnos e alumnas na escola da Choeira e 

de 2 no resto das escolas do centro. 

 Ademáis da cartelería enviada pola Consellería, empregaranse  carteis 

de elaboración propia para traballar normas e hábitos de hixiene co 

alumnado nas aulas. 

 

 



8. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS 

8.1. DETERMINACIÓN DAS XUNTANZAS DO CONSELLO ESCOLAR. 

  No caso do Consello Escolar as reunións realizanse preferentemente de 

xeito telemático. No caso de non ser posible ou se considere necesario que 

sexan presenciais, realizaranse mantendo todas as medidas de protección 

fronte a Covid (uso de xel hidroalcohólico, emprego de máscaras, distancia 

de seguridade ). 

8.2. PREVISIÓN PARA A REALIZACIÓN DE TITORÍAS E 

COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS. 

Antes do comezo das clases, os titores levarán a cabo reunións 

informativas coas familias para explicar, ademáis da información habitual 

relativa ao curso escolar, aqueles aspectos significativos e de interese 

relativos ao Protocolo Covid do centro. 

Salvo excepcións xustificadas, as titorías realizaranse en horario de 18 a 

19h, concertando cita para as mesmas a través das canles habituais de 

comunicación: correo electrónico,vía telefónica ou Abalar. 

Estas reunións realizaranse preferentemente de xeito telemático ou por 

teléfono. No caso de ter que ser presenciais, non se levarán a cabo dentro 

do horario lectivo. 

No caso de realizar unha titoría de maneira presencial, adoptaranse as 

seguintes medidas: emprego de máscaras, hixiene de mans ao acceder á 

aula e gardar a distancia de seguridade. 

   

 

8.3. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS.  

As conmemoracións realizanse en cada  escola sen asistencia das 

familias. 

   Procurarase realizar algunha celebración e/ou saída de forma  conxunta 

todas as escolas do CRA, sempre que a situación sanitaria o permita. 

Manteranse os grupos de convencia estable e priorizaranse aquelas que 

poidan realizarse ao aire libre e sempre mantendo as medidas de 

seguridade. Deberá coñecerse con antelación o protocolo Covid das 

instalacións onde se desenvolva a actividade complementaria e éste debe 



ser explicado previamente ao alumnado. Se a actividade implica o uso do 

transporte deberán extremarse as medidas de hixiene. Será obrigatorio o 

uso da máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado, que será fixo 

nos dous sentidos do traxecto. 

 

9. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

(laboratorios, ximnasios…) 

9.1. PREVISIÓNS EN ESPAZOS DO CENTRO COMO AULAS ESPECIAIS. 

     Nas aulas secundarias das escolas rexirán as mesmas normas que nas 

aulas principais. Antes de entrar nelas realizarase lavado de mans e ao 

finalizar o traballo nestes espazos procederase a facer una vetilación de 5 

minutos, desinfectando os materiais de uso compartido. 

    A sala de mestres da sede, xa non se empregará como lugar de 

xuntanza, tan só para o traballo individual ou en pequeno grupo. O uso de 

material común deste espazo estará suxeito as seguintes pautas: 

- Desinfección de mans antes do uso de ordenadores de uso común, 

fotocopiadora ou impresoras, guillotina, plastificadora … 

- Pasar un papel con desinfectante ou alcol ao finalizar o uso. 

 

9.2. DETERMINACIÓNS PARA EDUCACIÓN FÍSICA. 

    Sempre que a climatoloxía o permita a sesión de Ed. Física realizarase 

no exterior.  

    Para a clase de Ed. Física realizaranse as modificacións precisas na 

programación da materia, tendo en conta que os exercicios serán 

individuais e na medida do posible minimizando o uso de materiais que 

teñan que ser usados polo alumnado simultáneamente.  

Realizarase lavado de mans tanto ó comezo da clase como ó remate 

da mesma. 

     No caso de uso de material procurarase a súa limpeza e desinfección 

antes e despois de utilizalo.  

 

 

 

 



9.3. PROCESO DE CAMBIO DE AULA OU VISITA Á AULA ESPECIAL. 

Sendo as nosas aulas grupos de convivencia que comparten un espazo 

único non deberamos ter protocolo para estes desprazamentos máis que o 

habitual: ir acompañados sempre por un mestre/a, hixiene de mans e 

desprazamento ordenado, mantendo a distancia de seguridade. 

9.4. NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA. 

A biblioteca do centro seguirá a desenvolver as seguintes actividades: 

- préstamo semanal 

- mochilas viaxeiras 

- préstamo de adultos  

Para todas estas actividades prestarese especial atención á hixiene de mans 

antes da manipulación dos fondos da biblioteca. Ademais o uso das bibliotecas 

de aula farase en grupos colaborativos seguindo as normas de hixiene. 

Tentarase que as Escolas de Nais e Pais se realicen de xeito presencial cun 

aforo limtado e cumplindo todas as medidas de seguridade. 

E neste curso o Produto Final do PDI será dado a coñecer de forma 

presencial  aproveitando unha das comemoracións grupais. 

   

10. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

10.1. DETERMINACIÓNS SOBRE O HORARIO, OS ESPAZOS E USO. 

Cada escola saírá ao seu patio de recreo se o tempo metereolóxico o 

permite, senon farase nas respectivas aulas por recantos. Pediráselle ao 

alumnado botas de auga para saír ao patio nos días de chuvia e así 

favorecer a actividade ao aire libre 

No tempo de recreo o alumnado terá liberdade de movemento aínda que 

procurarase evitar a formación de aglomeracións. Establécese unha persoa 

de garda de recreo por cada aula. Por iso,  no caso da escola da Choeira 

haberá dúas persoas de garda distribuidas, unha no patio superior e outra no 

inferior. 



Poderase facer uso dos elementos de xogo do parque logo de ser 

desinfectados, así como dos areeiros. Poderán compartirse obxectos coas 

medidas de hixiene necesarias. 

 Na escola de Choeira aínda que está formada por dúas aulas 

permitirase a interacción dos dous grupos de conviencia estable se a 

transmisión é baixa. Vixiaranse as entradas ao interior da escola para ir ao 

aseo, procurando que no se supere o aforo permitido.  

 Nos recreos, ao igual que no resto da xornada, o uso de máscara será 

obrigatorio para o profesorado. 

 

11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

11.1 METODOLOXÍA NA AULA E TRABALLO EN RECANTOS, USO DOS 

BAÑOS NA AULA 

 Procurarase que haxa un mestre titor e un especialista en todas as escolas 

durante a xornada escolar. Os especialistas impartirán as súas clases e no 

resto do horario apoiarán dentro das titorías.  

A xornada comezará có lavado de mans e con outras actividades que 

conlevarán o traballo das medidas de hixiene e seguridade fronte á Covid de 

xeito lúdico. 

 Nas aulas da Escola da Choeira e na Escola de Sésamo, dado que teñen 

máis de 10 alumnos, o alumnado dividirase en grupos colaborativos de máximo 

5 compoñentes para favorecer a organización da mesma. As escolas de 

Ledoño e Vinseira dado que teñen menos de 10 alumnos establecerán un 

único grupo que coincidirá co grupo de convivencia estable. 

En canto ao material funxible cada grupo colaborativo disporá dunha caixa 

con diferentes materiais que non poderá compartir cós restantes grupos.  

A asamblea realizarase cós grupos colaborativos sentados mantendo certa 

distancia. O encargado do día fará a hixiene de mans para manipular o material 

das rutinas. 

Para o xogo en recantos priorizarase o seu uso de xeito individual ou por 

grupos colaborativos, desinfectando o material dos mesmos despois do seu 

uso. Antes de acceder aos recunchos deberán lavar as mans. Retiraranse da 



aula xoguetes ou obxectos que non sexan necesarios, procurando deixar os de 

fácil desinfección. 

Á hora de usar os baños o mestre que se atope co grupo controlará que se 

respete o aforo do mesmo. 

11.2. TEMPO DE MERENDA 

Antes e despois da merenda desinfectaranse as mesas e o alumnado 

deberá realizar lavado de mans. Terá lugar preferiblemente no exterior si o 

tempo o permite e de non ser así farase na aula  por grupos colaborativos. 

 

12. NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEAE 

 Procurarase que este alumnado cumpla as medidas de hixiene e 

seguridade axudándoo sempre que o precise, por exemplo, na hixiene de mans 

e/ou adaptando as medidas ás necesidades que presenten. 

O departamento de orientación colaborará co equipo covid do centro na 

identificación das necesidades de protección e hixiene que tanto este alumnado 

e como o profesorado que o atende precisen. 

 

13. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

13.1. REUNIÓNS DE PROFESORADO 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de 

protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse 

medios telemáticos.  

Unha vez ao mes realizarase unha reunión presencial para favorecer a 

coordinación e organización dalgunhas actividades, e o resto serán 

realizadas de xeito telemático. Isto é debido a que non dispoñemos dunha 

sala de mestres que nos permita  cumplir coa distancia de seguridade. As 

que se realicen de xeito presencial desenvolveranse nunha das aulas da 

sede sempre  cumplindo coas medidas hixienico-sanitarias establecidas  

 

 



13.2. REUNIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS.  

As reunións do Consello Escolar realizaranse preferiblemente vía 

telemática, aínda que cando se considere oportuno ou necesario poderán 

ser presenciais co emprego de máscara, hixiene de mans e gardando a 

distancia de seguridade.  

 

14. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

14.1. PREVISIÓN DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN EN SAÚDE NA 

PREVENCIÓN FRONTE A COVID. 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal, terá un carácter prioritario  

e hixiene e as medidas de prevención fronte á covid 19. 

Con respecto a este punto, cumprirase coas premisas descritas no 

protocolo das Consellerías de Educación e Sanidade: 

• Participaremos nas actividades de teleformación que impartirán 

Sanidade e o Sergas sobre as medidas xerais de protección e 

prevención. 

• O equipo COVID proporcionará información sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos mestres/as, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

• Manterase unha canle de comunicación coas familias para a solución 

de dúbidas que poidan xurdir. 

• Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a 

saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da 

mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na 

mellora da saúde da comunidade educativa, sempre de forma lúdica e 

motivadora. 

 

14.2. DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN RELACIONADA COA PREVENCIÓN 

DA COVID 

Empregaranse como canles principais de difusión a páxina web do centro 

e a plataforma Abalar. 

 



14.3. PROFESORADO COORDINADOR DA COMUNICACIÓN COS 

ASESORES ABALAR E COA UAC 

Debido ás características do noso centro non faremos uso das  aulas 

virtuais. No seu lugar  faremos uso de ABALAR, da páxina web do centro e 

dos blogues da diferentes escolas.  

A coordinadora das TIC será a encargada da implantación do uso da 

plataforma ABALAR e a comunicación coa UAC. 

14.4. INSTRUCIÓNS DE INICIO DE CURSO. 

Todas as instrucións básicas sobre o inicio de curso estarán recollidas no 

Plan de Acollida. 

 

14.5. DIFUSIÓN DO PLAN.  

O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do 

centro polo que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas 

e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa.  

Tanto este plan de adaptación coma o plan de Acollida e o de 

Continxencia son documentos flexibles, cambiantes en función da evolución 

da pandemia e das directrices das autoridades sanitarias. 

Unha vez revisado polo Claustro e Consello Escolar será publicado na 

páxina web e enviado a Inspección Educativa para que algún membro da 

Consellería de Sanidade e Educación lle de o visto e prace en función dos 

seus coñecementos sobre este protocolo pois este equipo Covid non conta 

con formación en prevención de riscos laborais nin en Sanidade. 

 


