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ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2021-2022”
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Id. Medidas de prevención básica

2. Membros do equipo COVID

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de desvío a 
un teléfono móbil)

629650523

Membro 1 María Vázquez de la Iglesia Cargo Directora

Suplente Paula María Deira Mougán Xefa de Estudos

Tarefas asignadas

• Nomear os membros e suplentes no equipo Covid.
• Coordinar o equipo Covid.
• Intervir coa administración.
• Poñerse en contacto co centro de saúde de atención primaria de referencia.
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.
• Comunicar posibles casos.
• Xestionar a mobilidade na sede.

Membro 2 Ana Alicia Castro Moares Cargo Mestra de apoio de EI

Suplente Baltasar Figueiras Martínez Mestra de apoio de EI

Tarefas asignadas

• Elevar as propostas do equipo ás escolas de Quintáns, Rañó, Abuín, Pazo e Outeiro.
• Difundir a información pertinente a estas escolas.
• Trasladar a información das escolas á coordinadora do equipo Covid.
• Coordinar as entradas e saídas destas escolas.

Membro 3 María Teresa Lorenzo Outeiral Cargo Mestra de apoio de EI

Suplente María Varela Abuín Mestra de Educación Musical

Tarefas asignadas

• Elevar as propostas do equipo ás escolas de Cuvide, Cruceiro e Capela.
• Difundir a información pertinente a estas escolas.
• Trasladar a información das escolas á coordinadora do equipo Covid.
• Coordinar as entradas e saídas destas  escolas.

3. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que in-
clúe)

O centro está formado por 8 escolas independentes polo que é imposible determinar un único espazo de illamento
para todo o colexio. 
Dentro de cada escola haberá un recanto COVID con boa ventilación e dotado con máscaras cirúrxicas infantís,
máscaras cirúrxicas de adulto, bata desechable, xel hidro alcohólico, panos desbotables e papeleira de pedal.
Escola Quintáns: entrada ao aseo.
Escola Rañó: entrada.
Escola Abuín: entrada ao aseo.
Escola Pazo: aula da planta superior.
Escola Capela: aula da planta superior.
Escola de Outeiro: entrada.
Escola de Cruceiro: entrada.
Escola de Cuvide: entrada.

4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número 
total) 

Debido a situación xeográfica do CRA, indicamos o número de alumnos e alumnas por escola.

Escola de Cuvide 13
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Escola de Cruceiro 24

Escola de Outeiro 14

Escola de Capela 18

Escola de Quintáns 6

Escola de Rañó 8

Escola de Abuín 16

Escola de Pazo 18

TOTAL 117

5. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)  

Nº profesorado titor 11

Nº profesorado EI sen función titorial 2

Nº profesorado especialista 6

Orientación 1

Persoal non docente (persoal de limpeza) ?

Total 20 + persoal de
limpeza

6. Determinación dos grupos estables de convivencia (infantil e primaria) e dos colaborativos na etapa de in-
fantil, con asignación da aula, do alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que im-
partna materias ao grupo.

Escola Cuvide Etapa 4º-5º-6º EI Nº alumnado 13

Grupos estables de convivencia 1 Grupos colaborativos 3

Nº profesorado titor 1 Nº profesorado especialista Todos (10)

*Se non diferenciamos grupos estables de convivencia en 2 aulas quitar apartado de aula.

Escola Cruceiro Nivel 4º-5º-6º EI Nº alumnado 24

Grupos estables de convivencia 1 Grupos colaborativos 6

Nº profesorado titor 2 Nº profesorado especialista Todos (10)

Escola Outeiro Etapa 4º-5º-6º EI Nº alumnado 14

Grupos estables de convivencia 1 Grupos colaborativos 3

Nº profesorado titor 1 Nº profesorado especialista Todos (10)

Escola Capela Etapa 4º-5º-6º EI / 1º-2ºEP Nº alumnado 18

Grupos estables de convivencia 1 Grupos colaborativos 4

Nº profesorado titor 2 Nº profesorado especialista Todos (10)
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Escola Quintáns Etapa 4º-5º-6º EI 1º-2º EP Nº alumnado 6

Grupos estables de convivencia 1 Grupos colaborativos 1

Nº profesorado titor 1 Nº profesorado especialista Todos (10)

Escola Rañó Etapa 4º-5º-6º EI 1º-2º EP Nº alumnado 8

Grupos estables de convivencia 1 Grupos colaborativos 1

Nº profesorado titor 1 Nº profesorado especialista Todos (10)

Escola Abuín Etapa 4º-5º-6º EI 1º-2º EP Nº alumnado 16

Grupos estables de convivencia 1 Grupos colaborativos 4

Nº profesorado titor 1 Nº profesorado especialista Todos (10)

Escola Pazo Etapa 4º-5º-6º EI / 1º-2ºEP Nº alumnado 18

Grupos estables de convivencia 1 Grupos colaborativos 2

Nº profesorado titor 1 Nº profesorado especialista Todos (10)

7. Medidas específicas para os grupos de infantil, con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo das
consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo.

- Na máis entrar o alumnado deberá proceder a unha hixiene de mans exhaustiva con xabón e auga, restrinxindo o
uso de xel hidroalcólico.
- Tanto o alumnado de EI como EP accederá ao centro con máscara e permanecerá con ela, quitándoa só nos
momentos da merenda.
- Tanto o alumnado como profesorado evitarán tocar os ollos, o nariz e a boca.
- Durante a xornada levarase a cabo varios lavados de mans, mínimo 5 con auga e xabón que serán meticulosos e
durante polo menos 40 segundos.  Posteriormente secaranse  as  mans con panos desbotables  que se tirarán  na
papeleira do aseo.
- Evitar o máximo posible o emprego das solucións hidro alcohólicas fronte ao xabón con auga.
- Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira de pedal, ou ben
facelo contra a flexura do cóbado.
- Formar grupos de traballo colaborativo, de tal  xeito que se reduzan as interaccións físicas  entre grupos nas
escolas onde o grupo sexa maior a 10 alumnos/as. Deste xeito, facilitaremos a trazabilidade de contactos.
-  Cada alumno/a terá  o seu propio kit  básico de material  de traballo  (estoxo con obxectos de emprego máis
común).
- Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou caixas para cada un dos grupos,
tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego e coa hixiene das mans antes e despois do uso.
- Existirán zonas ben diferenciadas para que o alumnado poida gardar o seu material; cando este sexa gardado de
xeito grupal,  procederase á preceptiva desinfección de mans antes de levalo a cabo.
- Importancia dunha ventilación constante.
Estas recomendacións permiten non variar en exceso a metodoloxía de traballo habitual no centro ao mesmo tempo
que ofrecer máis seguridade na convivencia. Algunhas das restricións limitan á liberdade coa que habitualmente se
movía o alumnado, pero a situación require dun pequeno esforzo.
Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta desinfección de
mans.
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8. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)

PROFESORADO:
- Vía telefónica (629650523 ou teléfonos persoal da coordinadora do equipo COVID).
- Correo electrónico: cra.rianxo@edu.xunta.gal

ALUMNADO:
- Vía telefónica chamando ao colexio (629650523)
- Correo electrónico: cra.rianxo@edu.xunta.gal

9. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado

Alumnado: 
Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), engadiremos un específico para
aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa Covid-19 que será cuberto polo profesorado.
As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán rexistradas no convencional, pero ao figurar no específico
por Covid-19 quedará eximida a xustificación médica, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as le-
gais a efectos de apertura do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas ne -
cesarias en caso de confirmación do caso.
As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de mes á Xefa de Es-
tudos.

Ver anexo Modelo de rexistro de ausencias de alumnado por sintomatoloxía compatible con Covid-19

Profesorado: 
Deberán cubrir o anexo V da Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licencias e
vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Li Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, e anexar o xustificante médico pertinente á xefatura de estudos do centro.

10. Procedemento  de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e  educativas a través da
aplicación informática.

Ante unha incidencia nunha escola, con posibilidade dun gromo, o profesorado titor illará o alumno/a no recanto
COVID, colocándolle unha máscara cirúrxica ao neno/a e a si mesmo. Nas escolas onde haxa nese momento dous
mestres/as, o mestre titor/a quedará co alumno/a enfermo; mentres que o outro se responsabiliza do resto do grupo.
Se pola contra só hai un mestre/a na aula, este situarase nun lugar onde poida visualizar ao neno/a illado e ao grupo
clase. 
Inmediatamente  porase  en  conta  coa  coordinadora  do  equipo  COVID,  chamando  ao  número  de  dirección
629650523 ou ao seu número persoal, para que acuda inmediatamente ela, ou un membro do equipo COVID. 
Tamén contactará coa familia do menor.
- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.

Se a persoa que se atopa mal é un mestre con síntomas compatibles con COVID-19, o procedemento será o seguin-
te: 
- Comunicación directa coa coordinadora do equipo COVID e comunicación co centro de saúde de referencia do
mestre/a.
- En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.

De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a través da aplicación
“EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.
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Id. Medidas xerais de protección individual

11. Croques da situación dos pupitres  nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que sexa
reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado

Nas aulas onde o número de alumnado é 10 ou menos o grupo estable é o mesmo ca o colaborativo, polo que non
hai distancia de seguridade.
No resto das aulas, a situación dos pupitres varía en función do número do alumnado e dos niveis.

12. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

Non precisamos asignar novos espazos para grupos. Cada escola conforma un grupo estable que terá mobilidade
na aula principal, baños, aula de EF e patio.

13. Espazos  de  PT,  AL,  departamento  de  orientación  ou  aulas  especiais.  Modelo  cuestionario  de
avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou
aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese
utilizar un semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de
ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022) 

- Emprego de máscara como norma xeral.
- Emprego de máscara transparente nas sesións de AL.
- Entre cada sesión realizarase unha ventilación de cinco minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos em-
pregados.

14. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)

As titorías levaranse a cabo baixo tres modalidades:
- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que ofrece a consellería no curso 2021-2022.
- Telefónica.
- Presencial: para aqueles casos nas que as anteriores opcións non sexan posibles. Nesta modalidade, a reunión le -
varase a cabo na sede do CRA de Rianxo, no exterior da escola ou se o tempo non o permite poderase empregar al -
gún espazo interior que non vai usar o alumnado durante ese día. Ademais poderase empregar a aula da titoría fóra
do horario lectivo. Independentemente do lugar será necesario cita previa e garantir a distancia social. Todos os
asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans. Cando nalgunha destas reunións sexa
necesario o visionado dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade para poder facer copias da mesma e evi-
tar a manipulación conxunta.

15. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do conce-
llo...)

- Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio será o portal onde se colgue toda a in -
formación de relevancia a nivel xeral.
- Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil, polo que é moi importante que todas as familias des-
carguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle.
- Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o correo electrónico
ou, en último lugar, a chamada telefónica.
- A información cos provedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que seguiremos a empregar
estas vías.

16. Uso da máscara no centro

- O alumnado a partir dos 6 anos, independentemente do curso no que estea matriculado, acudirá ao centro coa
máscara posta e permanecerá con ela todo o tempo, exceptuando o momento da merenda.
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- O alumnado, entre os 3 e os 6 anos, a pesares de non ter obrigación de acudir ao centro con máscara, si que é
unha recomendación por parte das autoridades sanitarias e unha barreira eficaz fronte ao COVID-19; polo que ta -
mén acudirán ao centro coa máscara posta e permanecerán o máximo tempo posible con ela.
-Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara de recambio.
- O profesorado ten a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educa-
tivo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.

17. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

- O Plan difundirase na páxina web do centro para visualización da comunidade educativa.
- Para dalo a coñecer, enviarase ás familias o link mediante o sistema de mensaxería: abalarmóbil.
- Trasladarase á ANPA para que o difunda a través das súas canles habituais (Whatsapp e Facebook).
- Deixamos a porta aberta a modificacións na primeira versión, xa que as achegas que recibimos por parte da co -
munidade educativa poden dar lugar a melloras no documento.

Id. Medidas de limpeza: 

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

- Persoal de limpeza (mañá):
• Limpeza dos aseos dúas veces ao día, con especial atención en elementos como billas e cisternas.
• Limpeza das entradas.

- Persoal de limpeza (tarde):
• Limpeza das escolas, con especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elemen-
tos de similares características. 

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

- Persoal de limpeza (mañá): a 06-09-2021 non temos notificación disto.
- Persoal de limpeza (tarde): nas quendas establecidas xa con anterioridade a esta situación sanitaria.

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

- O material para a limpeza das escolas subminístrao o concello: dilución de lixivia (1:50) recén preparada para a
limpeza da tarde, e outro desinfectante sen lixivia con actividade virucida para as limpezas dos baños en horario
escolar, bolsas para as papeleiras, luvas e máscaras de protección para o uso do persoal de limpeza.
- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo este labor, como
son as luvas e a máscara.
- Ademais cada aula contará con desinfectantes e rolo de papel para levar a cabo desinfeccións inmediatas dotado
polo propio centro.

21. Cadro de control de limpeza dos aseos

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotará o día, as horas ás que se realiza-
ron as labores de limpeza e sinatura da persoa encargada de levalas a cabo.
Estes cadros permanecerán na escola na funda gardados e a finais de mes entregaráselle á coordinadora do equipo
COVID.
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Ver Anexo.- Rexistro de limpeza de baños

22. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)

- En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das mesmas.
- A primeira ventilación do día será realizada polo profesorado antes da entrada do alumnado, de 08:50 a 09:05 ho-
ras.
- A última ventilación farase ao remate da xornada de 13:55 a 14:10 horas.
- No recreo débese facer outra ventilación de duración de todo o recreo.
- Durante a xornada será responsabilidade do profesorado titor e/ou do propio especialista, a ventilación antes e
despois dunha especialidade e apuntala no modelo de rexistro de ventilación. Estas ventilacións correspóndense a 5
minutos entre clase e de 2 a 5 minutos cada 15-20 minutos de clase.
- O profesorado que empregue outras dependencias da escola (Educación Física, PT, AL, Relixión,...) deberá levar
a cabo tamén a ventilación pertinente.
- Sinalar que o ideal é empregar unha ventilación natural e cruzada, abrindo ventás e portas que estén situadas en
lados opostos. 
- No caso de condicións metereolóxicas favorables, deixaranse as ventás abertas toda a mañá.
- No caso de temperaturas extremas invernais é mellor realizar maior número de ventilacións de menor tempo en
lugar de ter as ventás parcialmente abertas. Abrir parcialmente as ventás non facilita significativamente a renova-
ción de aire pero baixa a temperatura e diminúe o confort. É máis eficiente abrir todas as ventás durante 2 a 5 mi -
nutos cada 15/20 minutos.
- A finais de mes entregarase os rexistros de control de ventilación nas aulas á coordinadora do equipo COVID.

Ver Anexo.- Rexistro de ventilación nas aulas.

23. Determinación dos espazos para a xestión de residuos

- En todas as aulas haberá dúas papepeleiras específicas e diferenciadas (con tapa e pedal), unha na propia aula e
outra no baño, para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas e máscaras).
- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral.
- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha bolsa de dife -
rente cor, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.

Id. Material de protección

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

A coordinadora do equipo COVID, xunto coa secretaria do centro será a responsable de inventariar todo o material
de protección que dispón o centro. 

25. Determinación do sistema de compras do material de protección

- Aprovisionamento inicial de máscaras de protección por parte da Consellería.
- O centro ten garantida a existencia do material necesario que forma parte dos recantos COVID (máscaras cirúrxi-
cas infantís, de adulto, máscara FPP2 de adulto, panos desbotables, bata desbotable, xel hidroalcólico, desinfectan-
te, rolo de papel e papeleira).
- Ademais dotará a cada escola cun número de máscaras para posibles continxencias que poidan xurdir (esquece -
mento, rotura,...).
- Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex ou vinilo, que
estarán situadas nos botiquíns existentes no colexio e tamén na sede por se fose preciso o seu uso.
- En canto ao xel hidro alcohólico, cada aula e escola contará cun dispensador de 500 ml na entrada e outro na
aula; e terá material de reposto.
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26. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición

A inicio de curso repartirase por aula e escolar o material necesario.
A entrega farase ao profesorado titor.
Cando un mestre/a titor/a vexa que se está quedando sen material de protección na aula comunicarallo a calquera
membro do equipo COVID do centro para a súa reposición.

Id. Xestión dos gromos

27. Medidas  (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías,  unha
propia do centro ou unha remisión ao plan de continxencia)

Remisión ao plan de continxencia.

28. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinar-
se a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) 

A responsable de realizar as comunicacións será a directora do centro, e na súa ausencia a xefa de estudos.

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

29. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)

Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe aplicarse o establecido no Procede-
mento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-COV-2, publi -
cada polo Ministerio de Sanidade tendo en conta que con carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco
será o sinalado como NR1.
Se algún/algunha mestre/a considera necesaria a avaliación da súa saúde en relación a COVID-19, actuarase da se-
guinte maneira:
1.- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa solicitude á di-
rección do centro educativo, na que exprese que concorren as causas para considerarse como grupo vulnerable e
susceptible de ser considerado persoal sensible, cubrindo o anexo de Peticións de supostos de vulnerabilidade.
2.- A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tarefas e condi-
cionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección existentes.
3.- A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das peticións de va-
loración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica Educati-
va da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial onde radique o dito centro de traballo.
4.- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo electrónico ao/á tra -
ballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do pos -
to de traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa análise da devandita documentación e da relativa aos
posibles riscos existentes no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.
5.- A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional de carácter
complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de Educación, quen, a súa vez, o reca -
dará do servizo sanitario preventivo contratado. 
A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a nin do faculta-
tivo e realizarase a través da análise da documentación que aquel/a lle achegue. Resulta obrigatorio para o/a traba-
llador/a achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no
caso contrario, entenderase que desiste da súa petición. 
O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás autoridades sanitarias que le -
ven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores. 
6.- Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir presencialmente ao
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centro. 
7.- No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das seguintes medidas:
a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que haberá que seguir mantendo as me-
didas de prevención establecidas no presente protocolo e que polo tanto pode realizar a súa actividade presencial -
mente.
 b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da persoa traballadora, reali-
zará un informe de adaptación de posto no que se lle indiquen ao responsable da dirección do centro as medidas de
prevención, adaptación e protección que se deban adoptar. Estas medidas poderán consistir na adaptación do posto
de traballo, dotación dunha protección adecuada que evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas
de risco. 
c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto anterior, o faculta-
tivo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do posto de traballo e a imposibilidade de apli -
car unha protección adecuada que evite o contaxio ou recolocación a outras funcións exentas de risco e, polo tanto,
considerarase ao/a traballador/a como especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da inca-
pacidade laboral. 

- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo no apartado ob-
servacións a casuística.

Ver Anexo.- Petición de supostos de vulnerabilidade.
Ver Anexo.- Certificación das condicións de Seguridade no centro.

Id. Medidas de carácter organizativo

30. Entradas e saídas  (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o
caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse
grafiar sobre unha copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas
educativas;  no caso de non dispoñer deles  poderanse  utilizar acomodados á realidade  do centro os que
figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

- Cada escola conforma un grupo estable illado do resto do centro. Isto facilita a organización de entradas e saídas.
- Non se permite  entrada dos proxenitores no centro, salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos admi-
nistrativos.
- Durante o período de adaptación do alumnado de 4º de Educación Infantil. se teñen que acompañar ao alumnado,
só se permitirá un acompañante por neno/a deste nivel ata a entradilla, evitando en todo o momento a entrada na
propia aula.
- En todas as escolas á hora de entrada e saída será conxunta, sendo estas ás 09:00 e 14:00 h respectivamente.

31. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  (determinación das portas de entradas e
saídas, as circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro
dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de
non dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías
anexos ao protocolo—)

Empregarase a mesma porta para entrar e para saír xa que a maioría das escolas só contan cunha porta. 

32. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de
que a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)

- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ás escolas e nas aulas, dun tamaño A3 ou superior.
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería.
- Nos baños colocaranse carteis recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese procedemento.
- É fundamental colocar cartelería específica lembrando a formación sobre o uso de máscaras.
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33. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado.

Non hai alumnado transportado.

34. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos)

Nas entradas e saídas haberá un mestre/a por escola.

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA

35. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada  (previsións en relación co programa de
madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no
plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao
presente plan)

Non hai.

36. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor  (previsións
para  a  realización  de  actividades  extraescolares  fóra  da  xornada  lectiva  ou  posteriores  ao  servizo  de
comedor, deberán ser coordinadas co organizador do servizo)

- A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva, tanto por parte do centro como por parte da
ANPA, deberán estar recollidas nun protocolo que se integrará como anexo a este plan.

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

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

• Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferte a consellería.
• Presenciais, sempre e cando a evolución da COVID o permita. Neste caso, levaríanse a cabo na sala de

mestres garantindo a distancia social e con ventilación suficiente ou no local social situado no edificio do
lado da sede do centro.

- Para as reunións da ANPA, facemos dúas distincións:
• Reunións da directiva, ou da directiva co equipo directivo: ao ser un número reducido de persoas, poderán

facerse de xeito presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o
suficientemente amplo que garanta a distancia social e con solicitude previa.

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático. No caso da
necesidade de facela de modo presencial, terían lugar independentemente por escola para reducir o núme-
ro de familias e así poder garantir a distancia social.

38. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

- As titorías levaranse a cabo con cita previa.
- Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na sede, no exterior da escola ou nal-
gún espazo que o alumnado non vai usar durante ese día. Ademais poderase empregar a aula da titoría do alumno/a
os fóra do horario lectivo coas seguintes medidas:

• Emprego de máscara.
• Hixiene de mans ao acceder á aula.
• Distancia de seguridade.
• No caso de ser preciso a revisión dalgún documento, solicitarase previamente para ter unha copia e evitar

a manipulación conxunta de documentos.
- As reunións de inicio de curso irán detalladas no plan de acollida, e faranse de xeito presencial en cada aula, limi -
tando a presenza a unha persoa por familia e garantindo a distancia interpersonal, sendo obrigatorio o uso de más-
cara.
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39. Normas para a realización de eventos

- Neste curso 2021-2022 evitaranse as actividades que conleven a mestura de alumnado de diferentes grupos de
convivencia nas que non se poida manter a distancia mínima interpersoal. Os eventos deportivos ou celebracións
que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sempre que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas condi-
cións que os seus homólogos no ámbito comunitario.
- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, sobre
todo en canto ao aforo de museos e salas e ás de transporte. 
- Levaranse a cabo actividades no exterior das escolas coa participación dun ou dous familiares do alumnado e
sempre garantindo as medidas de seguridade e hixiene.
- Se a transmisión é moi baixa (nova normalidade) permitirase que os grupos de convivencia estable interaccionen
con outros grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre.

Id. Medidas para o alumnado transportado

40. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento
dun espazo de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do
transporte)

Non temos alumnado transportado.

Id. Medidas de uso do comedor

41. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado  (establecemento de quendas
para o uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado
sobre o resto do persoal do centro)

Non temos comedor no centro.

42. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador)

Non temos comedor.

43. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) 

Non temos comedor.

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos

44. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espa-
zos do centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios,
pistas cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e
limpeza)

- En cada escola hai só un grupo estable que poderá facer uso de todas as instalacións con sentido e control do pro-
fesorado titor, respectando os grupos colaborativos.
- Sede: neste edificio hai un espazo de uso educativo que é a biblioteca, a cal permanecerá pechada, só para uso do
profesorado e pudendo abrir en horario extraescolar para o préstamo de libros, garantindo a distancia de segurida-
de, aforo, máscara e desinfección de mans recollidas estas medidas nun protocolo de acceso á biblioteca.
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45.. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

- Esta materia realízase nun espazo de cada escola polo que o material co que conta só é empregado por ese grupo
estable.
Medidas xerais de limpeza de superficies e material compartido:
- Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada en auga a temperatura am-
biente ou calquera dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e debidamente autorizados
e rexistrados. No uso dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se deben mesturar
produtos diferentes. 
- Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados desbotaranse de xeito se-
guro, e procederase posteriormente ao lavado de mans. 
- Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma diaria e durante o tem -
po necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, levarase a cabo a sesión de Educación Físi -
ca no exterior.
Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva:
- Sempre que sexa posible, o alumnado, durante a práctica deportiva deberá manter a distancia de seguridade inter-
persoal.
- Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.
- Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Isto significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado
ou cun pano desbotable ao tusir ou estornudar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans.
- Lavar con frecuencia as mans con auga e xabón.
- Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, e no caso de facelo, prestar atención ao lavado pre -
vio de mans.
- O uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros.

46. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo)

- Cada grupo estable moverase na propia escola empregando os seguintes espazos: aula, baños, patio, aula de Edu-
cación Física e espazos destinados a PT e AL, con guiado do profesorado e respectando os grupos colaborativos.

47. Biblioteca  (as  persoas  responsables  da  biblioteca  establecerán  normas  de  uso  acomodadas  ás  xerais
establecidas no protocolo)

- Pola situación xeográfica do noso centro, á biblioteca só acode o alumnado fóra do horario escolar, os mércores
de 16:00 a 18:15 para préstamo de libros e realización de actividades de dinamización á lectura.
- A biblioteca estará aberta coas seguintes medidas de hixiene e seguridade, recollidas no protocolo de acceso á bi -
blioteca:

• Uso de máscara obrigatorio en adultos e nenos/as, polo que evitar a entrada de menores de 3 anos.
• Desinfección de mans na entrada da biblioteca.
• As ventás estarán abertas para favorecer unha boa ventilación.
• O tempo que se estará na biblioteca será o mínimo posible para a selección dalgún novo libro, evitando

tocar todo.
• Non se poderá usar os lugares de lectura para desfrute da mesma.

- No caso do profesorado que colle libros para as bibliotecas de aula, cumprirá coas mesmas normas arriba indica-
das de hixiene para a manipulación dos libros na biblioteca.

48. Aseos  (poderanse  asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas  educativas  con carácter  exclusivo en
atención á realidade do centro)

- Cada grupo estable de convivencia ten os seus aseos na propia escola polo que están asinados para uso deles.
- Respectaranse as labores de limpeza e desinfección, polo que no momento no que estean limpando non se poderá 
acceder a eles.
- A limitación de aforo para os baños será do 50 % do aforo, que será controlado polo mestre/a.
- Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans.
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Id. Medidas especiais para os recreos

49. Horarios e espazos  (as determinacións sobre o horario do recreo,  os espazos,  de ser o caso incluso as
divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de
espazos a grupos ou niveis coas previsións propias para os grupos)

Cada escola conforma un grupo estable de convivencia que poderá saír ao recreo no horario determinado, de 11:50
a 12:20 horas, respectando o uso de máscara.
O alumnado poderá compartir obxectos coas medidas de hixiene necesarias.

50. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de
vixilancia, existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) 

O grupo estable de convivencia estará vixiado polo profesorado titor e no seu defecto o mestre/a especialista que
estea asignado no horario.

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

51. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean si -
tuados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula)

- As idades do alumnado do noso centro son propicias para invitar á experimentación, ao intercambio, ao contacto
e á liberdade; que xustamente entran en conflito coas medidas de seguridade para evitar contaxios. Non renunciar a
esas características ao mesmo tempo que intentar minimizar os riscos é algo complexo e que intentaremos facer
doutros xeitos como:
Asemblea: 

• Respectarase a distancia de seguridade entre o alumnado.
• Dentro desas rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumna-

do coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta
de mans. Neste sentido, deixar claro que nestas aulas o dispensador de xel non estará  ao alcance dos ne-
nos/as, xa que isto podería supoñer un risco, polo que as aulas terán dispensadores de man situados na
mesa das mestras, que serán as responsables del e as que o distribúan cando sexa necesario, restrinxindo
ao máximo o seu uso.

Colocación do alumnado / agrupamentos:
• Variará a distribución do alumnado na aula, pudendo estar nunha mesa en gran grupo, ou en varias mesas

en pequenos grupos colaborativos en función do alumnado total da aula, separados a 1,5 m. 
Recunchos: 

• Evitaranse aglomeracións nos recunchos.
• O material dos recunchos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos susceptibles de

levar á boca. 
• Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase esta acción.

É importante o traballo de concienciación para que non leven obxectos e mans á boca. 
Uso de baños:

• Cada grupo estable conta co seu baño asignado.
Material: 

• Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado ás familias.
Este material será de uso individual que non se compartirá cos compañeiros/as.  Entre este material será
moi importante que haxa unha funda para as máscaras; así como máscaras de reposto.

• Material común: colocarase en gabetas exclusivas para cada grupo. Antes e despois do emprego de mate-
rial común procederase á limpeza de mans; así como á desinfección do material. 
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Aniversarios: 
• Para celebrar os aniversarios de xeito seguro, as tortas e biscoitos que as familias traen, serán partidos en

porcións individuais e repartidos sen contacto físico, empregando pinzas.
• O alumno homenaxeado evitará soprar as velas.

Música:
• Si se empregan instrumentos de vento e/ou canto a distancia de seguridade aumentará e a ventilación

cobrará maior relevancia.

52. Actividades e merenda  (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica
para os xogos e actividades a realizar  no tempo de recreo,  incluirase unha previsión sobre o tempo de
merenda)

Merenda:
• Sempre que o tempo o permita farase a merenda no patio exterior para garantir o distanciamento.
• Se non é posible, farase na aula coa máxima separación posible e sempre respectando os grupos colabora-

tivos.
• Resulta moi difícil que todo o alumnado desta etapa sexa autónomo para este labor, requirindo en moitas

ocasións a axuda do profesorado, que, deberá proceder a unha correcta desinfección de mans e neste caso
puntual, poderá empregar luvas. 

• Este curso será máis importante ca ningún outro respectar as merendas que se propoñan no calendario ao
inicio de curso, porque dese xeito poderá preverse mellor o tipo de axuda que vai requirir o alumnado. 

Actividades e xogos: 
• Os nosos patios permiten unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomeracións. 
• A presenza da natureza facilita o emprego da imaxinación para que os nenos xoguen e interactúen co me-

dio. 
• O alumnado poderá compartir obxectos coas medidas de hixiene necesarias.

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres de formación 
profesional

53. Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e ferramentas que
poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas
os detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de
prevención

Non temos laboratorios nin talleres.

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE

54. Medidas  (o equipo  COVID,  en  colaboración  co  departamento  de  orientación,  establecerá  as  medidas
concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de que a súa aten-
ción requira non respectar a distancia de seguridade. 
- No caso de que o alumnado non teña total autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas,
traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro,
cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles ca-
sos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 
- Se é necesario, o departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que ten escolarizado,
aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas especiais.
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55. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador
debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa
adaptación a cada circunstancia)

En principio non contamos con medidas específicas. En función do avance do curso e de como se adapte o alumna-
do a esta nova normalidade se é necesario particularizaremos tarefas e medidas.

Id. Previsións específicas para o profesorado

56. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as me-
didas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o
uso de máquinas de vending ou cafeteiras)

Reunións:
- As reunións que se leven a cabo serán presenciais no local social, situado no edificio do lado da sede do centro,
garantindo as medidas de seguridade e hixiene.
Se a situación empeora voltaríamos a realizar as reunións de maneira telemática, a través das ferramentas que apor-
ta a Consellería.

Sala de mestres:
Para uso da sala de mestres/as, fotocopiadora e almacéns, o profesorado debe cumprir ase seguintes normas:
- Uso obrigatorio de máscara.
- Desinfección con xel hidro alcohólico na entrada da mesma.
- Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos equipos e postos de
traballo. 
- Prestarase especial atención á ventilación da sala.
- Na sala da fotocopiadora limitar a dúas persoas o espazo.
- Sentarse nos lugares asignados.

57. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)

Claustro: reunións presenciais no local social de Asados cumprindo coas medidas de seguridade e hixiene. E se
fose necesario reunións telemáticas.
Consello Escolar: levaranse a cabo as reunións de maneira telemática. Se algunha fose necesario desenvolvela de
maneira presencial, terase en conta as seguintes medidas:
- Uso de máscara obrigatorio.
- Limpeza con xel hidroalcohólico na entrada.
- Distancia de seguridade.
- Prestarase especial atención á ventilación da sala.

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico

58. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado
e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na
prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se
realizará co alumnado e unha previsión xeral  do carácter  transversal  da prevención  e hixiene fronte ao
SARS-CoV-2)

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte á covid-
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19. - Con respecto a este punto, cumpriranse coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de Educación e
Sanidade.

59. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas
de prevención e 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, incluirá posibles charlas do persoal
sanitario sobre a prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do
centro).

- Empregaranse todas as canles de comunicación empregadas polo colexio para a difusión de toda a información
de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade. 

60. Profesorado   coordinador  da  xestión  e  dinamización  das  aulas  virtuais  (o  plan  determinará  o
profesorado  que,  en  función  dos  seus  coñecementos  e  experiencia,  será  o  encargado  de  coordinar  a
implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o
persoal  docente designado colaborará cos  compañeiros  que teñan maior  dificultade na implantación das
aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos
contidos existentes)  

- Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas virtuais e dixital,
como quedou demostrado ao longo dos cursos anteriores. 
- En calquera caso, o coordinador do equipo Tics será o responsable do traballo de mantemento da aula virtual
(xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información básica). O resto de fun-
cións (comunicación coa UAC, coa responsable Abalar de zona, divulgar accións de formación...) tamén forman
parte das tarefas do equipo Tics, polo que non supón ningún cambio.

61. Previsións  derivadas  do documento  “Instrucións de inicio de curso”  (o plan poderá  conter  aquelas
previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que
teñan relación  coas  medidas  de  adaptación  ao contexto da COVID-19 e  que  deban ser  coñecidas  polo
conxunto da comunidade educativa)

- O equipo directivo elaborará os plans pertinentes relacionados co COVID-19 e difundiranse na web do centro.
- Estes plans adaptaranse ás instrucións de inicio de curso.

62. Difusión do plan  (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento 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 de adaptación á situación covid será aprobado pola dirección do centro e do contido será informado o
consello escolar. 
Publicarase na web do colexio e enviarase á comunidade educativa (familias e claustro) a través de mensaxería. 
Por último será enviado á inspección do centro xunto cos outros documentos de inicio de curso.
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