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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19  

CURSO 2020-2021 

1. DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONO. 

C.R.A. PONTE DA PEDRA 

VÁZQUEZ DE PARGA, 119 BL2 1ºD 

981  703 403 

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID:  

EQUIPO COVID 
NOME TELÉFONO FUNCIÓNS 

Mª Teresa Rodríguez Rama  
Coordinación xeral 
Comunicación 
administrativa 

Beatriz Castro Suárez  

Seguimento de accións 
Comunicación á 
comunidade educativa 
Control de actuacións. 

Ramón J. Santos Seijo  
Inventario de materiais. 
Control de gastos. 
Outras funcións 

 
Ana Fernández Álvarez 
 

 Outras funcións 

 

 

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

Atendendo ao establecido no Protocolo no punto 2.1: “Os centros educativos terán un 

Centro de Saúde de Atención Primaria de referencia onde se poida poñer en contacto coa 

persoa responsable do Equipo COVID do centro educativo para resolver calquera dúbida 

ou incidencia no Centro”, os centros de Carballo no seu conxunto remitimos ao centro de 

Saúde un escrito con data do 29 de xullo de 2020 no que  se solicita o nomeamento da 

persoa de referencia e datos de contacto. 
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CENTRO DE SAÚDE RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

981702517 Antonio Bello González Silvia Vázquez Pérez 

 

 

4. ESPAZO ILLAMENTO COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES Baño 

VERDILLO Aula de usos múltiples 

CANCES Entrada 

MIRÓN Entrada 

REGA Aula usos múltiples 

SÍSAMO Aula usos múltiples 

XOANE Aula usos múltiples 
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5. NÚMERO DE ALUMNADO 

             

ESCOLA 
ETAPA INFANTIL ETAPA PRIMARIA 

4º EI 5º EI 6ºEI 1ºEP 2ºEP 

ARTES 3 1 2 4 3 

VERDILLO 
VEI 5 4 6 - - 

VEP - - - 4 6 

CANCES 3 1 4 - 3 

MIRÓN 1 3 4 - - 

REGA 7 2 3 - - 

SÍSAMO 
SEI 5 4 8 - - 

SEP - - - 7 2 

XOANE 0 3 1 5 2 

TOTAIS 

24 18 28 20 16 

70 36 

106 
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6. CADRO DE PERSOAL 

PERSOAL DOCENTE NON ITINERANTE 
09 

PERSOAL ITINERENTE 
06 

PERSOAL DOCENTE COMPARTIDO CON 
OUTROS CENTROS 

03 
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7. ���������	�
�� ��� ������ ������� ��� 	�������	���� 	���

�����	�
���������������������������������������������������

���������������	������������������������������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA Nº MESTRAS/TITORAS ESPECIALISTAS 

Artes 13 Pamela Vila Rodríguez 

Ramón J. Santos Seijo 
Beatriz Castro Suárez 
Ana Fernández Álvarez 
Alberte Calvo López 
Sonia Garrido Vázquez 
Vanesa López Blanco 
Patricia Blanco Vázquez 
Iago Sanmartín Sedes 

Verdillo 
infantil 

15 Mónica López Jul 

Verdillo 
primaria 

10 María José Rodríguez Fernández 

Cances 11 Sandra Pazos Muíño 

Mirón 8 Jacqueline Vázquez Níñez 

Rega 12 María López Amado 

Sísamo 
infantil 

17 María Teresa Rodríguez Rama 

Sísamo 
primaria 

9 Isabel Vázquez Vázquez 

Xoane 11 Silvia Calvete Vázquez 
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8. ����������	���	�������������������������	�������	��. 

MEDIDAS REFERIDAS ÁS AULAS. 

- ENTRADAS E SAÍDAS:  

• Nas escolas de Artes, Cances, Mirón, Rega e Xoane, as entradas e saídas 

realizaranse pola única porta da escola.  

• Na escola de Sísamo, o alumnado da aula de primaria accederá ao centro pola 

porta principal e o alumnado de infantil pola porta propia da aula de infantil situada 

no patio. 

• Na escola de Verdillo flexibilizarase o horario de entrada e saída:  

 ENTRADA SAÍDA 

VERDILLO INFANTIL 9:10 13:50 

VERDILLO PRIMARIA 9:00 14:00 

 

• Para evitar aglomeracións nas escolas nas horas de entrada e saída, daráselles a 

posibilidade ás familias de achegar o alumnado á escola desde as 9:00 ás 9:15. 

• Nas saídas, evitarase quedar no recinto escolar unha vez estea entregado o 

alumnado ás súas familias.  

• Regularanse as saídas directamente ao exterior do recinto.  

• Prevalecerá a circulación nos espazos comúns pola dereita. 

- FAMILIAS:  

• O alumnado de infantil poderá achegarse ao centro acompañado dun familiar e 

agardar nun espazo diferenciado para a entrada á aula. Os acompañantes deberán 

usar máscara. 
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• Non se permite a entrada dos proxenitores ou titores legais ás escolas salvo 

que a súa presenza sexa requirida polo propio centro educativo.  

• No caso de querer informar de algo á titora ou especialistas farano a través dunha 

nota/axenda ou dunha chamada telefónica.  

- MEDIDAS DE HIXIENE: 

• INDIVIDUAL:  

 Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando 

a limpeza e a desinfección precisas. O alumnado non compartirá o 

material de uso propio con ninguén.  

 Existirá un espazo diferenciado para o material de cada alumna/o de 

xeito que non permita ser utilizado por outras compañeiras e 

compañeiros.  

 Realizarase unha hixiene das mans de forma frecuente e meticulosa: ��

�������� �� �� 	�
��� �� centro educativo; antes e despois do patio, e 

sempre despois de ir ao aseo e, en todo caso, un mínimo de cinco veces 

ao día. O xel hidroalcólico será dispensado pola titora ou mestra/e 

especialista, para supervisar que as nenas e nenos non metan os dedos 

na boca inmediatamente despois de utilizalo. 

 Usaranse panos desbotables tanto para o secado de mans como para a 

hixiene nasal. Estes panos irán a un colector diferenciado daqueles que 

garden outros refugallos. No caso de producirse nalgún alumna/o ou 

traballador/a, un cadro de sintomatoloxía relacionada co COVID-19 será 

preciso illar o colector onde se depositen os panos ou outros produtos 

empregados por eles. Esa bolsa de lixo será extraída e colocada nunha 
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segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 

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

illamento preventivo, logo de que a persoa que presentou síntomas 

durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.   

• COLECTIVA:  

 cada titora e especialista é o responsable de desinfectar adecuadamente 

os equipos de traballo que utilice (ordenador, monitor, teclado, rato, 

mesa, teléfonos ou material de oficina). 

  As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da 

iluminación, os proxectores e as restantes ferramentas pedagóxicas 

serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de 

seguridade e hixiene que procedan.  

 Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións e polo 

menos por un espazo de 15 minutos ao inicio e ao finalizar a xornada 

ademais de entre clases. Este tempo verase incrementado ata 10 

minutos cando a aula ou sala estivese ocupada previamente. Se as 

condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible.  

 Cando un profesional (orientador/a, mestre/a especialistas ou calquera 

outras/os) desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou 

sala polo menos 15 minutos despois de cada sesión.  

 Na última hora lectiva previa á saída as titoras e/ou especialistas velará 

porque o material estea recollido e desinfectado.  
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 Todas as escolas contarán cun EPI consistente nun bote de xel 

hidroalcólico, máscaras cirúrxicas, luvas, líquido desinfectante para os 

materiais e outro para a alfombra da entrada,...  

 Na volta do recreo, usarase o aseo, nas medidas establecidas neste 

protocolo, para que a hixiene de mans se faga con auga e xabón. O 

dispensador do xel hidroalcólico estará en posesión da titora e/ou do 

especialista e serán eles que o repartan entre o alumnado.          

    

- USO DOS ASEOS:  

• Segundo o protocolo “Plan de adaptación ao contexto da COVID-19 no curso 

2020-2021”, o uso dos aseos estará limitado a un terzo do seu aforo.  

• Dado o reducido espazo dos baños das nosas escolas, para o uso dos 

mesmos realizarase de unha nena ou neno cada vez.  

• No caso das escolas con dúas aulas, realizarase do mesmo xeito, asignando 

un baño e un lavabo a cada aula. Neste caso, será preciso o uso de máscara, 

por se coincidisen no baño alumnado das dúas aulas.  

• Durante a entrada dos recreos, o profesorado vixiará que se cumpra o aforo 

dos aseos así como garantir o cumprimento da distancia nas ringleiras de 

entrada e saída. 

- RECREOS:  

• Con carácter xeral, antes de saír ao recreo será obrigatoria a hixienización 

das mans  

• Non se compartirán elementos comúns de xogo ou a utilización de 

obxectos e xoguetes.  
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• Non estará permitido traer xogos nin xoguetes da casa para compartir no 

centro. 

• O tamaño dos patios é o axeitado para cubrir as necesidades dos GCE 

polo que non se precisan medidas específicas, agás nos patios de Sísamo 

e Verdillo no que se manterán os grupos en espazos diferenciados.  

• Nestas escolas o uso de máscaras é obrigado en zonas comúns e patios 

co fin de manter os citados Grupos de Convivencia Estable. Na medida do 

posible intentarase que o alumnado poida estar distanciado polo menos 1,5 

metros. 

• A volta do recreo farase nunha quenda ordenada para o uso do aseo co fin 

de lavar as mans e facer uso do baño para non ter que entrar ou saír da 

aula sen vixilancia, xa que o seu aforo é reducido.  

 

- CONSIDERACIÓNS XERAIS:  

• MATERIAIS:  

 Cada nena/o terá o seu material gardado en contedores propios como 

estoxos ou similares e rotulado todo co seu nome.  

 O material común que se utilice na aula será desinfectado previamente.  

 Nas perchas, o material ou roupa colocarase do xeito máis 

individualizado posible polo que terá que estar identificado con cintas.  

• MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

 O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con 

independencia do mantemento da distancia interpersoal, sen prexuízo 

das exencións previstas no ordenamento xurídico. Traerán dúas 
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máscaras protexidas nun contedor ou bolsa. Na etapa de infantil o seu 

uso é recomendable e obrigatorio nos espazos comúns ( Sísamo e 

Verdillo) 

 Hixiene das mans nas entradas e saídas.  

 Ao inicio da xornada traballar con accións e actividades para a 

lembranza das normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa 

pandemia.  

 Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo.  

 Sinalizaranse os espazos que se poden utilizar nas mesas que estarán 

distanciados a 1,5m.  

 Para o xogo polos ambientes, así como nos obradoiros (robótica, 

xogos,...), delimitaranse o seu uso a un máximo de cinco nenas ou 

nenos garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo 

como dos materiais.  

 Os materiais serán de fácil desinfección e de poucas pezas.  

 Eliminaranse todos aqueles xoguetes ou obxectos que non sexan 

estritamente necesarios.  

 Aqueles xoguetes de difícil desinfección estarán nun espazo 

diferenciado gardando a corentena de 48h. 

 Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada 

alumno/a teña entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado 

branco ou que se desinfecte o común antes de cada uso. 
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 A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados.     

Utilizarán un tupperware sobre o que comerán e levarán os restos da 

merenda de volta para a súa casa.  

Utilizarán un pano de tela para facer de mantel e para lavar na súas 

casas a diario.  

Traerán a súa propia botella de auga para hidratarse. 

Non compartirán a merenda con ningunha compañeira ou compañeiro. 

• AUTORIZACIÓNS:  

 As nenas e nenos serán recollidos polos seus proxenitores ou familiares 

autorizados previamente.  

 As escolas infantís de primeiro ciclo poderán recoller ao alumnado 

seguindo as pautas establecidas no seu protocolo.  

• TITORÍAS E REUNIÓNS PAIS:  

 Para a xestión de trámites administrativos, as familias deberán 

achegarse á sede do C.R.A. 

 As titorías realizaranse de xeito telemático, preferentemente. Sen 

embargo, dadas as características do noso centro, as titorías poderanse  

realizar de xeito presencial, sempre con cita previa e respectando as 

medidas hixiénico-sanitarias preceptivas.  

 As reunións de pais preceptivas trimestralmente  poderanse realizar de 

xeito presencial, garantindo sempre as medidas de hixiene e a distancia 

de seguridade. 

• EMPRÉSTITO LIBROS. USO BIBLIOTECA: A biblioteca do noso centro está 

situada na sede do C.R.A.; polo que se trata dunha biblioteca distribuída polas 
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escolas. Polo tanto, o alumnado non accede ao espazo da biblioteca así que 

non é necesario establecer aforo nin unhas medidas precisas para o seu uso. 

En relación ao empréstito de libros ou outro material realizarase do xeito 

habitual. Os fondos bibliográficos ou materiais emprestados permanecerán en 

caixas con identificación e illadas como mínimo 24 horas antes de ser 

colocados de novo nos andeis.  

- ESPECIALIDADES:  

• Nestas sesións�����������������������������������	���	��������	���	�
��	�

das mesmas. 

• O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada 

materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada 

a clase. 

• En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a 

formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. 

• No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida 

do posible minimizando o uso de materiais que teñan que ser usados por 

varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso 

ou a realización de hixiene de mans. Realizaranse as modificacións precisas 

na programación da materia así como a súa metodoloxía. O uso da máscara 

será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis 

de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a 

práctica. Coidarase especialmente do uso da máscara nas aulas destinadas a 

tal uso con ventilación reducida.  
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• Na clase de música, relixión, valores e inglés adaptarase a metodoloxía da 

aula evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. 

En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia 

inferior a 1,5 metros.  

• Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no caso de 

frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto a distancia 

interpersoal elevarase a 3 metros. 

 

MEDIDAS REFERIDAS Á SEDE. 

• MEDIDAS DE HIXIENE:  

 As entradas e saídas á sede hixienizaranse as mans con xel 

hidroalcólico.  

 O dispensador está colocado na entrada á sede.  

 Desinfectarase adecuadamente os equipos de traballo así como a mesa 

antes de ser empregados por outra persoa.  

 Será obrigatorio o uso de máscara, principalmente nos espazos 

comúns.  

• AFORO SEDE: 

 O aforo da sede será de 2 persoas nos despachos e de 4 nas zonas 

comúns. 

 O aforo da sala de profesores será de 8. 

• BIBLIOTECA: 

 O uso da biblioteca situada na sede, será o habitual.  
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 O aforo máximo será o estipulado con carácter xeral para as zonas 

comúns da sede.  

 Os libros transportaranse ás escolas da forma que cada 

titora/especialistas determinen.  

• REUNIÓNS DE ÓRGANOS COLEXIADOS: 

 As reunións do consello escolar serán preferiblemente de forma 

telemática. 

 As reunións do claustro poderán ser presenciais sempre que se garanta 

a distancia interpersoal de 1,5 m. Para as reunións dos luns, optaremos 

polas reunión telemáticas.  

9. CANLE DE COMUNICACIÓN  CO EQUIPO COVID. 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (autoenquisa, Anexo I) no persoal non 

docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán de forma inmediata 

ao seu centro de saúde de referencia e algunha das persoas membros do equipo COVID, 

aos teléfonos de referencia que se enviarán por todos os medios desde o 01 de setembro 

a todo o persoal do centro. Consideramos prioritario que para que quede constancia desa 

comunicación, se transmita tamén por escrito a mesma empregando as seguintes canles: 

CORREO ELECTRÓNICO 

SMS 

WHATSAPP 

No caso de se detectar sintomatoloxía compatible do alumnado na casa ou da súa 

familia, o alumnado non acudirá ao centro. A familia contactará inmediatamente co centro 

de saúde de referencia. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún 

xustificante médico, abondará co comprobante escrito dos/as país/nais ou titores/as 
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legais. Ese comprobante será entregado ao titor do GCE no intre do regreso do alumno 

ao centro. 

En calquera das situación anteriores, se o Centro de Saúde determinara por medio dos 

seus facultativos a realización de tests diagnósticos ou proba PCR, os afectados ou as 

súas familias (no caso de alumnado) deberán comunicar o resultado das mesmas a algún 

membro do Equipo COVID. 

 

10. PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS DO PERSOAL E DO 

ALUMNADO. 

Para as ausencias do alumnado e do persoal, a marxe dos rexistros oficiais, usaranse tres 

táboas a nivel interno. En relación ó alumnado estableceranse dúas táboas de rexistro, 

unha na aula e outra na secretaría do Centro. En todas elas se recollera a incidencia e a 

causa da mesma, así como as distintas actuacións levadas a cabo. 

As ausencias dos docentes quedarán recollidas nunha táboa que se encontrará en 

secretaría, na que igual ca do alumnado se recollerán a incidencia, as causas, así coma 

as actuacións levadas a cabo. A marxe de estas táboas, as faltas do alumnado estarán 

recollidas no Xade. 

ANEXO II 
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11. ���	������������	�����	�	�
�������CIDENCIAS AS AUTORIDADES 

SANITARIAS E EDUCATIVA. 

 

COMUNICACIÓN ÁS AUTORIDADES SANITARIAS 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS- CoV-2 nun 

alumno/a, �����!"���"#!��$%���&�$"�!�&�&��'�$(")�����&�*"#*&, contactarase coa 

súa familia� ��� ���	��� ��� ����������� ���� ������� ���	�����	�� ��� ������� �� ������

brevidade. Unha persoa da����������	�������������	�����telefónica����	�����������������

	��� ������������ ���� ��������� �� 	���������� ���� ��	�� diagnóstico. Se o pediatra ou 

facultativo non tivera consulta no mesmo día����������������������	����  avaliada a 

solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario 

do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. 

 

COMUNICACIÓN ÁS AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica 

para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de 

información. A canle que se implante 	����  utilizada polo centro educativo para notificar 

os casos ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas garantías de 

protección de datos. A información 	����  accesible para o persoal sanitario que 

determine a autoridade sanitaria. 
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12. CROQUES DA DISPOSICIÓN DAS MESAS NAS AULAS. 

ANEXO III 

13. ESPAZOS ASIGNADOS NOS POSIBLES DESDOBRES DE AULAS. 

O número de alumnado por aula e os espazos que se comparten permite que se manteñan 

as distancias de seguridade non sendo precisa ningunha modificación. 

14. MEDIDAS PARA O USO DE AULAS DE PT/AL, DO E AULAS ESPECIAIS. 

Nestas aulas tamén������������������������������	���	��������	���saídas das mesmas. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia debe de ser 

desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 

Dado que nestas especialidades prodúcese máis contacto físico, de non poder manter o 

1,5 metros de distancia física, o profesorado usará a máscara. Ao rematar a clase, 

ventilarase durante 5 minutos antes de continuar coa seguinte sesión. 

O departamento de orientación realizará as xuntanzas cumprindo as normas de protección 

e aforo, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

Na realización de reunións������������	����������	���	����������	������	�������������	����

reunión� ���� ���	������� ��������� �
����������� ��� teléfono. Se non fose posible por 

imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos 

exclusivos para este tipo de reunións� �����	�� �������������������obstáculos físicos a 

distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de 

limpeza de mans. 
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15. DETERMINACIÓN DA REALIZACIÓN DAS TITORÍAS COAS FAMILIAS. 

 

As titorías realizaranse preferiblemente a través da vía telemática. Aínda que dada as 

características do noso centro pódense realizar de xeito presencial mantendo as medidas 

de seguridade propostas pola autoridade sanitaria, sempre con cita previa e fóra do horario 

lectivo. 

Recórdase que as familias non poderán acceder ao centro en horario de 9 a 14. Calquera 

aviso ou información puntual empregarase o teléfono da escola ou ben unha nota 

escrita/axenda. 

16. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO. 

Utilizarase como canles de comunicación xeral: 

- Realizarase a difusión do plan a través da páxina Web do centro. 

- Comunicaráselle o plan ás familias na primeira reunión preceptiva de setembro.  

- Empregaranse o correo electrónico do centro para a formular dúbidas, informar sobre 

aspectos relevantes,... 

- Utilizarase a plataforma ABALAR para achegarlles información relativa ao COVID-19, 

compartir enlaces de información. 

- Dispoñerase cartelería en cada escola con información relativa ao COVID-19. 

- Cada mestra e mestre nas súas titorías co traballo das medidas hixiénico sanitarias. 

 

 



�

20 

�

17. USO DA MÁSCARA DE PROTECCIÓN. 

Nos recreos e lugares comúns o uso da máscara será obrigatorio para todo o alumnado 

nas escolas con dúas aulas: Sísamo e Verdillo. 

O alumnado de seis anos e o profesorado,��	
�����������	���������	�������!���������������

usar máscara en todo momento. 

Para o alumnado de educación infantil é recomendable o uso da máscara. 

"��	�����������������	����	�����������	����������������
������������	����������������	�

persoas que voluntariamente as usen. 

 

18. �������	�
�� �� �������	�
�� ��� ����� ������ �� 	����������

EDUCATIVA. 

Este Plan estará a disposición de toda a Comunidade Educativa na Web do centro e 

empregarase a plataforma ABALAR para a súa difusión. Nas primeiras xuntanzas de 

setembro coas familias informarase de dito Plan. 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 

Con data do 28 de xullo, presentamos escrito ao Concello de Carballo para que nos 

trasladasen a información sobre a limpeza das escolas e en canto teñamos a resposta 

engadirémola aquí.  

19. A����	�
�� ��� ������� ��� ������� ��� ��������� ������ ��

MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE. 

As tarefas de limpeza dependen do Concello de Carballo. Ao noso centro son 

responsables da limpeza: 

- A empresa Aspaber. ANEXO III 

- Dúas limpadoras con contrato no Concello. 

O Concello de Carballo comunicounos que non pode asumir a limpeza dos centros na 

frecuencia solicitada neste protocolo.  

20. �������	�
��+������� 

ASPABER: horario de tarde. 

Limpadora da escola de Sísamo: 11:30/12:00 – 13:00/13:30 (pendente de aprobar 

polo Concello de Carballo) e limpeza pola tarde. 

Limpadora da escola de Cances: limpeza pola tarde. 

 

21. M�������� �� �����		�
�� ����� �� �������	�
N DAS TAREFAS DE 

LIMPEZA.  

Utilizarán os  elementos  de  protección  como  son  as  luvas  e  a  máscara. Os 

materiais empregados serán os que lles proporcione o Concello de Carballo para 

desinfección das escolas.  
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22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE SÍSAMO (pendente de aprobación polo concello) 

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES  VENRES 

11:30/12:00      

13:00/13:30      

TARDE      

ESCOLA DE CANCES 

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES  VENRES 

TARDE      

ESCOLA DE ARTES, MIRÓN, REGA E VERDILLO 

(ASPABER) 

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES  VENRES 

TARDE      
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23. ����������	+�	,�������������������������	�
����������-��

COLOCAR EN CADA AULA). 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:55/9:00      

11:30/11:35      

14:00/14:05      

 

24. DETERMINAC�
����������������������
������������ 

Habilitarase en cada aula e aseo unha papeleira con bolsa para depositar os panos 

desbotables e máscaras. 

No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se 

atope no centro educativo, 	���� ������	������������������������	������	������	�����	����

�����	��������	��	���	��������	#�$	�����	�����������������	���extraída e colocada nunha 

segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a 

debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o 

alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña 

abandonado o centro educativo. 
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�����������������		�
� 

 

25. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIA������������
����	������ 

Todo o material destinado a este fin quedará rexistrado nunha carpeta independente 

dentro das contas do Centro, onde figurarán o tipo de material, cantidades, provedores e 

pagos. 

A día de hoxe contase cas seguintes existencias, as cales se irán ampliando segundo as 

necesidades: 

- 8 alfombras hixienizantes e os seus respectivos xeles. 

- Unha caixa de alcol 70º. 

- 1 bote de xel hixienizante de mans para cada escola. 

- 100 máscaras FFP2 para profesorado. 

- 250 máscaras de un só uso para alumnado. 

- 5 fardos de papel de mans. 

- Produto de limpeza e desinfección para as escolas. 

- Dispensadores de hidroxel. 

 

26. ���������	�
�� ��� ������ ��� 	������ ��� ��������� ���

�����		�
�� 

A compra de material levarase a cabo atendendo as necesidades do Centro. 

Tanto de forma individual como colectiva. 
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27. ���	�������������������	�
�����������������������������.��

�����	�
�. 

A distribución, entrega e reposición do material será unha atribución do equipo COVID.  

Este incluirá: 

- Luvas. 

- Xel hidroalcoholico. 

- Papeleira con tapa e bolsas con peche. 

- Máscaras de un só uso para o alumnado. 

- Máscaras FP2 para o profesorado. 

- Alfombras desinfectantes. 

- Produtos de hixiene e desinfección. 

- Carteis informativos para as aulas. 

Na secretaría do Centro haberá un stock de material para atender as necesidades que 

vaian xurdindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

26 

�

 

 

����
���������	+� 

 

 

28. �����������	�
����������������������������� �����/��	�����

�����	���� ��� 	����������� ��+�� ������� ��� 	��������� ��+��

�����
�������������	��������	��� 

 

Non asistirán ao centro o alumnado, mestres 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. 

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 seguirase un 

protocolo de actuación previsto con antelación:  

• Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha 

máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas����������rsoa que quede 

ao seu coidado) e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.  

• Chamarase ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao 

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións.  

• En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061.  
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• O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de 

traballo protexido por máscara, e logo de 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 nun 

centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, 

a persoa coor��������� ��� ������� �������� ��� �"%&'()*� ����������� ����

Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será����������+��������

,��������������-�����������������	��������	���������	��������	��������������

centro e identificaraos, enviando a listaxe de co������	� �� �������� ���

-���������������������	�.�-�/������	������������������������������������

das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de 

contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no 

seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

• A familia dun neno ou nena�����	�	��������������������������	��������������

consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de 

solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día��

��������ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

• Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid-19 seguiranse as 

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun 

centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo 

de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función 

do número de contactos identificados en cada abrocho. 
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DIFERENTES ESCENARIOS NO CASO DE ABROCHOS 

 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 

conformidade cos seguintes supostos: 

- A aparición de un único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e o 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 de un contaxio sospeitoso con posterior confirmación� � ��� suposto de 

declaración obrigatoria� ���� ���������� ���� ������ ��� ����������� 	��������� �� ������� ���

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 teñan a consideración de contacto 

próximo de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no presente protocolo relativas ao ensino á distancia. 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 consideración de vulnerabilidade e de 

cualificación de persoal sensible. 
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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. As fases 

establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar 

tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O 

modelo a aplicar correspóndelle� �� Consel���
�� ��� Educación� ��� �	�	��������� ���

���	�����
�����-�������#� 

O modelo proposto establece catro fases: 

FASE 1 (Adecuación dos espazos) 

DURACIÓN: unha semana. 

Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, 	����  o equipo COVID do centro 

quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias 

e educativas.  

OBXECTIVOS: 

1. Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

2. Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma 

que se consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles. 

3. 0���������1����	�circuítos de circulación interna. 

4. Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada 

 

FASE 2 (Formación de pequenos grupos) 

 

DURACIÓN: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. $	��� ��	�� �

fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento. 
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OBXECTIVOS: 

1. Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e de hixiene de mans. 

2. Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase. 

3. Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 

4. Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

5. Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2. 

 

FASE 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

 

DURACIÓN: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. Nesta fase o 

alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun 

grupo máis numeroso.  

 

OBXECTIVOS: 

1. Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma 

progresiva. 

2. Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de 

alumnos. 
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FASE 4 (Fase de reactivación) 

DURACIÓN: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea 	����  do 100% se fose posible 

manter dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as 

coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. 

 

OBXECTIVOS: 

1. Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

2. Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado. 

3. O recreo e a comida 	����  realizada en dúas ou tres quendas. 

 

29. PERSOAS ENCARGADA DA COMUNICACIÓN COA AUTORIDADE SANITARIA. 

As persoas responsables de comunicación serán principalmente a directora do 

centro e, en caso de ausencia, a Xefatura de estudos.  

EQUIPO COVID 

María Teresa Rodríguez Rama 

Ramón J. Santos Seijo 

Beatriz Castro Suárez 

Ana Fernández Álvarez 
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XESTIÓ���������	�
����������������������������� 

 

30. CANLE DE PETICIÓNS DAS SOLICITUDES, DE COMUNICACIÓN COA 

XEFATURA TERRITORIAL E DE SOLICITUDE, DE SER O CASO DE PERSOAL 

SUBSTITUTO. 

Os traballadores vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, 

incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, 

inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica 

severa, obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos5) 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-2.6 

As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais serán asumidas polo 

persoal sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional nas xefaturas territoriais. 

Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe aplicarse 

o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos 

laborais fronte á exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade tendo 

en conta que con carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado 

como NR1. En consecuencia, o persoal docente e non docente deberá permanecer no 
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seu posto de traballo ata que se determine, se é o caso, que se trata de persoal 

especialmente sensible e que non poida ser protexido no seu posto de traballo mediante 

as medidas establecidas neste protocolo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha 

situación de incapacidade temporal. 

Se a pesar desta circunstancia algún/algunha empregado/a público considera necesaria 

a avaliación da súa saúde, o procedemento será o seguinte:  

- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde��

�����������������súa solicitude '�dirección do centro educativo onde presta os seus 

servizos, na que exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a 

como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo III 

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020-2021) 

- A directora� "*%!%�' un informe no que se indiquen as tarefas e condicionantes 

específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección 

existentes.  

- O resultado da petición será comunicado á Inspección Médica Educativa da 

Xefatura Territorial. 

- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante 

correo electrónico ao traballador ou traballadora a documentación acreditativa da 

súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do posto de traballo 

ou a declaración de persoal como sensible. Esta documentación deberá ser remitida 

nun prazo máximo de tres días hábiles; de non ser o caso, entenderase que 

desiste da súa petición.  
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- Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga 

de acudir presencialmente ao centro. 

- O informe que emitirá o servizo sanitario, establecerá algunha das seguintes 

medidas:  

� Desenvolvemento normal da súa labor no centro coas medidas 

sanitarias establecidas como norma xeral no centro educativo.  

� Se existe algunha circunstancia no posto de traballo que poida 

elevar o risco de saúde da persoa traballadora, o facultativo emitirá 

un informe de adaptación do posto de traballo coas medidas as 

medidas de prevención, adaptación e protección que se deban 

adoptar. 

� A imposibilidade de realizar a medidas antes citadas, polo que o 

facultativo emitirá un informe no que se estableza a imposibilidade de 

adaptación do posto de traballo e da aplicación da protección 

necesaria polo que se considerará ao traballador/a especialmente 

sensible para os efectos de tramitación, de ser o caso, da 

incapacidade laboral. Neste suposto, a dirección do centro, recibido 

o informe da Inspección Médica Educativa sobre a incapacidade 

laboral, iniciará polo procedemento habitual a petición de persoal 

substituto. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

31. DETERMINACI
�����������������������������	�
����������

	��� +������� ��� ��� �� 	���� ������	�
�� ��� �������� ���

�	����0������������������ 

 

Como normal xeral o alumnado de infantil de todas as escolas asistirá acompañado dun 

adulto ata a porta de entrada da escola, respectando a distancias físicas de seguridade. 

Os acompañantes deberán usar máscara. Para non facer agrupacións na entrada, 

permítese facer esta de xeito escalonado entre as 9:00 e as 9:10. As saídas faranse de 

xeito graduado comezando polo alumnado de infantil e finalizando co de primaria 

comezando este dende ás 13:50 ata 14:00. 

Fóra do suposto anterior, con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas 

con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non 

se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo.� "� ������� �	����������

horarios específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de entrada 

e saída nin con intercambios de clase ou recreos. 

Para as saídas comezaremos polo alumnado de infantil e remataremos co de primaria, 

agás na escolas de Sísamo e Verdillo que empregaremos portas e horarios diferentes, 

sendo así: 

- Sísamo E.I: entrada 9:00 a 9:10 e saída ás 14:00 pola porta do patio. 

- Sísamo E.P: entrada 9:00 a 9:10 e saída ás 14:00 pola porta principal. 
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- Verdillo E.I: entrada 9:10 e saída ás 13:50 pola porta principal. 

- Verdillo E.P: entrada 9:00 e saída ás 14:00 pola porta principal. 

 Nas saídas non se permite que o alumnado e as familias queden formando agrupacións 

nos patios ou que xoguen nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente 

ao exterior do recinto. 

 

32. ���������	�
���������������������������������	��	���	�
��

��� 	������ ���	������� ��� ��� ����������� �.	���� ���

ESCALEIRAS, ETC  

Non se precisan modelos de circulación polos espazos comúns porque todas as escolas 

conforman GCE, agás en Sísamo e Verdillo no que se insistirá na circulación pola marxe 

dereita nos desprazamentos da zona común da entrada e mantendo a distancia de 

seguridade.  

 

33. ������
���������	���	�	�
�����	����������������/	��	�����

	������� 	��� ������� ��� ���� �� ��� ������	�
�� ������ �����

	���������������������	�
��	���.�����	�	�
�� 

Colocarase cartelería nos postos adecuados para potenciar o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa 

actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias 
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34. ���������	�
�� ����� �� �������� �� ����� ��� ���������

TRANSPORTADO.  

 

Non se precisan medidas ao non contar con este servizo. 

 

35. �����	�
������������������	�����������������	��� 

Non se precisan. 
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��������������	�
��	����������������� 

 

36. ������
�� ��� ����	�
�� 	�� ��������� ��� ������������ ��� ���

ACTIVIDADES PREVIAS AO INICIO DA XORNADA.  

Non se precisan ao non contar con este servizo. 

37. ������
�� ����� �� �������	�
�� ��� �	��������� ������	������

�
����������������	�������������������������������	������� 

As actividades extraescolares fóra da xornada lectiva van ao cargo da ANPA. Se 

estas actividades ao final se celebrasen engadiríase a este protocolo o plan coas 

medidas sanitarias e preventivas que establezan. 

O noso centro ao non dispoñer de comedor non temos actividades extraescolares 

vinculadas con ese servizo.  

 

38. ���������	�
�� ����� �� ��������� ��� ����� �� 	�������

ESCOLAR. 

Estas celebraranse de maneira telemática.  

 

39. ������
�� ��� �������	�
�� ��� �������� �� 	�����	�	�
�� 	���

FAMILIAS. 

 As titorías realizaranse preferiblemente por vía telemática. Aínda que dada as 

características do noso centro pódense realizar de xeito presencial mantendo as medidas 
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de seguridade propostas pola autoridade sanitaria e sempre con cita previa e fóra do 

horario lectivo. O día establecido para as titorías son luns de 15 a 16. 

As reunións xerais preceptivas realizaranse de xeito presencial en espazos nos que 

se poidan manter a distancia mínima interpersoal e coa asistencia dun proxenitor por 

alumna/o. 

Cando se realicen de xeito presencial, respectaranse as seguintes normas: 

� Emprego da máscara. 

� Hixiene de mans.  

� Separación mínima de 1,5 m. 

� Desinfección e ventilación do espazo utilizado. 

Recórdase que as familias non poderán acceder ao centro en horario de 9 a 14. Calquera 

aviso ou información puntual empregarase o teléfono da escola ou ben unha nota escrita. 

40. ��������������������	�
������������ 

Non se contemplan realización de eventos multitudinarios. 

Quedarán adiadas as saídas complementarias ata que mellore a situación sanitaria.  
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MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

45. ������������ �� ������
�� ���� ����� ���	��� �������

ESPAZOS DO CENTRO TALES COMO AULAS ESPECIAIS (��	���������

�.�	��� �������� ����/�� ������������� ���1� ��������� �����

	����������
�����	�����������������������������	�������

��������
����	����2�������������������������� 

O uso doutros espazos con carácter educativo está supeditado á aprobación do Concello 

de Carballo e a asociación de veciños que son os que tamén fan uso deles. Nestes casos 

tamén teremos en conta as seguintes medidas: 

- A obrigatoriedade da hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

- Desinfección do material utilizado nas aulas ao comezo e ao finalizar as sesións. 

- Ventilación do local. 

- Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o 

contacto con materiais. 

 

46. ������2�� ���������	�
�� ���	���	�� ����� �� �������� ���

���	�	�
�����	�� 

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible 

minimizando o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e 

procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene 

de mans. Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia así como a 
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súa metodoloxía. O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de 

maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou 

imposibilite a práctica. Coidarase especialmente do uso da mascara nas aulas destinadas 

a tal uso con ventilación reducida. 

 

47. REGULARASE O PROCESO DE CA����� ��� ����� ��� �� ������ 2� �����

ESPECIAL OU ESPAZOS DE USO EDUCATIVO. 

Para achegarse a aula de psicomotricidade ou educación física aplicaranse as seguintes 

medidas 

� Lavado de mans antes e despois da clase. 

� Saída e entrada en fila de un ordenada  

� Máscara 

� Ventilación da aula durante 15 minutos antes e despois de comezar a clase. 

 

48. �� ������ ���������� ��� ��������	�� ������	��2�� ��+��

NORMAS DE USO ACOMODADAS AS XERAIS ESTABLECIDAS NO 

PROTOCOLO. 

No centro educativo contamos cunha biblioteca itinerante e establecemos a seguinte 

medida para o uso dos libros: 

- O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda�������

����������������������������������	�de identificación e illadas como mínimo 24 

horas antes de volver aos andeis. 
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49. UTILIZACIÓN ASEOS. 

O uso dos aseos estará�����������������	������������������	����������������������	���

�����#�"�����������������������������	����	���saída do mesmo. Nas escolas con dúas 

aulas, asignarase un lavabo e inodoro para cada GCE. Neste caso, será preciso o uso de 

máscara por ser un espazo común. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado vixiando o 

aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

50. CRITERIOS XERAIS.  

Non se precisan medidas específicas xa que o tamaño dos patios é axeitado para cubrir 

as necesidades dos Grupos de convivencia, agás Sísamo e Verdillo. Nestas escolas o uso 

de máscaras é obrigado en zonas comúns e patios co fin de manter os citados Grupos de 

Convivencia Estable. Na medida do posible intentarase que o alumnado poida estar 

distanciado polo menos 1,5 metros. 

Non se poden empregar os xogos, xoguetes e elementos comúns dos patios.  

A volta do recreo é conveniente facer unha quenda ordenada para o uso do aseo co fin 

de lavar as mans e facer uso do baño para non ter que entrar e saír da aula sen vixilancia 

xa que o seu aforo é reducido. 
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51. ������������	�
�� �������2����	�������� ����� �� �����	�
��

DO PROFESORADO DE VIXILANCIA. ������2����	������������������

HORARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE. 

No noso caso, o profesorado de vixilancia sempre é a titora ou as persoas especialistas 

asignadas nese horario. 

����������	���	����������������������	�	�
��

INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

52. ��	��������������
��������������������������������������

��0�� ���� ������ ������� ��� ������ ���/�� �������2��

���������	�
�� ����� �� ��������� ��� ��	����� �� ��� ��� ���

MATERIAL DA AULA. 

As liñas metodolóxicas das aulas axustarase aos parámetros establecidos nas 

programacións de cada titora e tendo en conta o establecido no protocolo, establecéndose 

en cada escola GCE nos que os membros poden socializar e xogar entre si sen ter que 

manter a distancia interpersoal de forma estrita.  

Ao inicio da xornada escolar traballaranse e reforzaranse contidos sobre as normas de 

hixiene e a concienciación coa pandemia. 

Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 

traballarase mediante grupos de colaboración dun máximo de 5 alumnos/as 

(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos grupos 

estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán 

cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa 
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posible usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non docente que teña 

contacto cos grupos de infantil será de uso obrigatorio 

Nos recantos da aula:  

- poderán estar ata un máximo de tres/catro nenas e nenos procurando manter as 

distancias e con materiais diferenciados, que serán desinfectados cando outra nena 

ou neno os vaia usar.  

- No caso de utilizar o chan como espazo para algún recanto, deberá estar delimitado 

para que se poida desinfectar despois do seu uso. 

- En canto ao material:   

� Usarase aquel que sexa de fácil desinfección con materiais non porosos. 

� No caso de utilizar materiais que non se poden desinfectar, haberá que 

deixalo en corentena. 

� Todo aquel material que non sexa preciso debe retirarse das aulas.   

Para o uso dos baños realizarase de unha nena ou neno cada vez. No caso das escolas 

con dúas aulas, realizarase do mesmo xeito, asignando un baño e un lavabo a cada aula. 

Neste caso, será preciso o uso de máscara, por ser un espazo común.  

O uso dos aseos estará�����������������	������������������	����������������������	���

�����#�"�����������������������������	����	���saída do mesmo. 

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda 

vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de 

entrada e saída.  
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53. PREVISIÓNS XERAIS. 

Non se precisan medidas específicas xa que o tamaño dos patios é axeitado para cubrir 

as necesidades dos Grupos de convivencia, agás Sísamo e Verdillo. Nestas escolas o uso 

de máscaras é obrigado en zonas comúns e patios co fin de manter os citados Grupos de 

Convivencia Estable. Na medida do posible intentarase que o alumnado poida estar 

distanciado polo menos 1,5 metros. 

Non se poden empregar os xogos, xoguetes e elementos comúns dos patios.  

A volta do recreo é conveniente facer unha quenda ordenada para o uso do aseo co fin 

de lavar as mans e facer uso do baño para non ter que entrar e saír da aula sen vixilancia 

xa que o seu aforo é reducido 

A merenda realizarase na aula nas súas mesas e cunha separación mínima de 1,5 m. e 

preferentemente ao aire libre. 
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���������	���	���������������������� 

 

54. CONSIDERACIÓNS 

55. MEDIDAS CONCRETAS PARA O ALUMNADO DE NEE. 

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.  

56. TAREFAS E MEDIDAS DO PERSOAL DOCENTE EN RELACIÓN CO ALUMNADO 

NEE.  

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 

non respectar a distancia de seguridade. Seguiranse as pautas de hixiene establecidas 

con carácter xeral neste protocolo como é a limpeza de mans nas entradas e saídas, así 

como a desinfección do lugar de traballo unha vez remate a actividade. 
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������
�����	���	������������������� 

 

57. ������������
���������������������������������������

E DEPARTAMENTOS ESTABLECERANSE AS MEDID��������������������

������	�
������.��������������������������0������ 

O profesorado: 

- manterá unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección 

e aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación  sobre 

o carácter social da pandemia e o beneficio no cumprimento das normas;  

- será o encargado de desinfectar a súa mesa e cadeira en cada cambio de aula así 

como o material de uso non individual que teña utilizado;  

- en cada cambio de grupo, responsabilizarase da lembranza das medidas de hixiene 

e de seguridade e das desinfección  das mans do alumnado e do cumprimento das 

medidas de ventilación. 

O aforo das sala de profesores será de 6 persoas simultaneamente. Nos despachos, o 

aforo máximo será de 2 persoas.  

 

58. RE���
�S D��
������	������������	�����. 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime 

Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar 

a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o 
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seu regulamento interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser este 

o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas. 

Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que 

participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos 

considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia 

ou o emitido por correo electrónico. 

Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, 

as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios 

electrónicos, facendo constar na mesma: 

-  a orde do día;  

- a documentación da mesma; 

- un documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o 

senso das votacións. 
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����������	��2	���������������������
��	� 

 

59. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e 

as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no Centro chegan 

e son comprendidas por toda a Comunidade. Para iso faremos un seguimento estrito da 

súa difusión e posta en marcha co obxecto de comprobar o seu alcance. Enviaremos 

información ás familias por medio Abalar móvil, correo electrónico, nas titorías e reunión 

de comezos de curso.  

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

e hixiene fronte á COVID-19 e cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das 

Consellerías de Educación e Sanidade. 

 

 

60. �����
������������	�
���������������������	�
�.  

Desde o centro realizarase a distribución das medidas e comunicacións que realice a 

consellería de sanidade e a de educación. Así mesmo en colaboración co centro de saúde 

de referencia incluiranse posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e 

protección. Establecerase a información que será de uso obrigado na Web do centro. 

As canles de difusión son: 

- Páxina Web do centro. 

- Abalar. 

- Charla informativa na titoría. 
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- Circular con aspectos máis salientables. 

- Envío por correo electrónico do Plan a membros do Consello, ANPA, Claustro e 

persoal non docente, así como ao Concello de Carballo e Centro de Saúde. 

- Cartelería informativa e outras canles visuais. 

- Información persoal. 

 

61. PROFESORADO ENCARGADO DAS AULAS VIRTUAIS.  

O profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, será o encargado de 

coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras de 

Abalar ou EDIXGAL� �� ���� 2��#� "� ���	���� �������� ��	������� ����������� ��	�

�����!����	�������!����������������������������������1����	�����	��������������	�����1�	�

de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos 

existentes. 

COORDINADORES XERAIS: Alberte Calvo López e María López Amado. 

 

62. PREVISIÓNS DO INICIO DE CURSO. 

Como todos os anos, o Equipo Directivo realiza no mes de agosto unha carpeta de 

Acollida virtual, na que se recollen diversos documentos organizativos do centro así como 

o presente Plan. Neste caso, nas instrucións de inicio de curso poñeremos especial énfase 

en todo aquilo que teña que ver co control de riscos e prevención contra da pandemia da 

COVID-19. 
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63. DIFUSIÓN DO PLAN. 

O “Plan de adaptación���situación��"%&'()*3���������������público do centro que 

estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por 

calquera membro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión na páxina web do 

centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas. 

 

 

 

Este plan será flexible e susceptible de modificacións en relación coa evolución da 

situación epidemiolóxica do COVID-19.  

 

02/09/2020 
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ANEXO I: AUTOENQUISA 
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ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 

clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas 

solicite consulta no seu centro de saúde. 

 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

 

 
SI NON 

Tivo CONTACTO  

nas últimas 2 
semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado?   

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19?   

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas?  

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado?   

cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID-
19?   
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ANEXO II: TÁBOAS REXISTRO 

AUSENCIAS ALUMNADO  
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ANEXO III: CROQUES OU FOTOS AULAS 
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�

56 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ESCOLA DE VERDILLO INFANTIL 

 

ESCOLA DE VERDILLO PRIMARIA 
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ESCOLA DE SÍSAMO INFANTIL 

 

ESCOLA DE SÍSAMO PRIMARIA 
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ESCOLA DE XOANE 

 

 


