
 
 
 
 

 
 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

CURSO 2020-2021” 
 
 

1. Datos do Centro 

 

Código Denominación 

15026509 CRA de Valdoviño 

C.P. Enderezo 

15552 Aldea Taraza s/n 

Localidade Concello Provincia 

Meirás Valdoviño A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

 cra.valdovino@edu.xunta.gal 

Páxina Web 

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

 
 

mailto:cra.valdovino@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/cravaldovino/
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto  623 105 879 

Membro 1 María Rodeiro Casas Directora 

Suplente Lucía Leira Martínez 

Cargo 

Titora escola de Taraza 

Tarefas asignadas: 

• Nomear membros e suplentes no equipo covid. 

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 

• Coordinación do equipo covid. 

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

• Comunicación de casos. 

Membro 2 Paula Curto Agulló Esp. Educación Física 

Suplente Vanesa Muíño Rodríguez 

Cargo 

Titora escola de Lago 

Tarefas asignadas: 

• Elevar as propostas das titoras ao claustro. 

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado. 

Membro 3 Alberto González Bello Esp. Lingua Inglesa 

Suplente Lara González Estévez 

Cargo 

Mestra de Apoio 

Tarefas asignadas: 

• Elevar as propostas das titoras ao claustro. 

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado. 

 

3. Centro de saúde de referencia. 

Centro Centro de saúde de Valdoviño. Teléfono 981494068 

Contacto Doctora Blanca Hermida Rodríguez 
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4. Espazos de illamento 

Escola Taraza. Espazo Aula do 1º andar. 

Estará dotada de botiquín con material de protección individual como luvas, 
máscaras, dispensador de hidroalcohol, xabrón e panos desbotables. 

O aula ten fiestras, billa con auga corrente e contará con bolsas de basura, 
papeleira con pedal, desinfectante e termómetro. 

Escola Lago. Espazo Entrada da escola. 

Estará dotado de botiquín con material de protección individual como luvas, 
máscaras, dispensador de hidroalcohol, xabrón e panos desbotables. 

O espazo ten fiestras, papeleira con pedal, desinfectante e termómetro. 

Escola Vilarrube. Espazo Baños de mestres. 

Baño independente para mestres situado na entrada da escola. 

Estará dotado de botiquín con material de protección individual como luvas, 
máscaras, dispensador de hidroalcohol, xabrón e panos desbotables. 

O espazo ten fiestras, billa con auga corrente e contará con bolsas de basura, 
papeleira con pedal, desinfectante e termómetro. 

 

5. Número de alumnas e alumnos por etapa e nivel. 

Escola de Taraza 

Educación infantil (4º) 5 

Educación infantil (5º) 1 

Educación infantil (6º) 3 

Educación primaria (1º) 4 

Total 13 

Escola de Lago 

Educación infantil (4º) 2 

Educación infantil (5º) 1 

Educación infantil (6º) 2 

Educación primaria (1º) 1 

Educación primaria (2º) 2 
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Total 8 

Escola de Vilarrube 

Educación infantil (4º) 2 

Educación infantil (5º) 5 

Educación infantil (6º) 1 

Educación primaria (1º) 1 

Educación primaria (2º) 2 

Total 11 

 

6. Cadro de persoal do centro educativo. 

Educación Primaria. 1 

Educación Infantil. 2 

Mestras/es especialistas. 4 

Total: 7 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia 

Escola de Lago 

Etapa Educación infantil e 
Educación primaria 

Nivel 4º, 5º e 6º de EI. 

1º e 2º de EP. 

Grupo A 

Aula Escola de Lago. Nº 
alumnado 
asignado. 

8 Nº 
profesorado 
asignado 

6 

Escola de Taraza 

Etapa Educación infantil e 
Educación primaria 

Nivel 4º, 5º e 6º de EI. 

1º de EP. 

Grupo B 

Aula Escola de Taraza. Nº 
alumnado 
asignado. 

13 Nº 
profesorado 
asignado 

6 

Escola de Vilarrube 
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Etapa Educación infantil e 
Educación primaria 

Nivel 4º, 5º e 6º de EI. 

1º e 2º de EP. 

Grupo C 

Aula Escola de Vilarrube. Nº 
alumnado 
asignado. 

11 Nº 
profesorado 
asignado 

5 

 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia. 

Cada escola do CRA (Lago, Taraza e Vilarrube) forman en sí mesmos un grupo 

estable de convivencia, o alumnado non terá contacto directo entre escolas. 

Empregarán a máscara nas entradas e saídas e os de primaria, segundo o 

protocolo publicado pola Consellería de Educación, só poderán retirala á hora da 

parva da mañá mantendo a distancia de seguridade. 

Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e 

facer unha correcta desinfección de mans. 

Como medida de prevención, o profesorado itinerante realizará o menor número 

de desprazamentos posibles, para o que se tomaron duas medidas esenciais: 

- As quendas de apoios curbiranse segundo dita premisa, de xeito que na escola 

de Vilarrube serán cubertos polos especialistas de educación física e lingua 

estranxeira/música, na escola de Lago pola mestra de apoio de infantil e na escola 

de Taraza pola mestra especialista en educación física e pedagoxía terapéutica, 

principalmente. 

- O mestre especialista en lingua estranxeira asumirá a especialidade de 

educación musical. 

 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas: 

- O material estará gardado, quedando á disposición do alumnado o necesario nos 

ambientes para o traballo semanal. Igualmente, o mobiliario reducirase para 

facilitar a desinfección do mesmo ao longo da mañá. 

- Todo o alumnado accederá con máscara á aula e unicamente poderá quitala 

cando estean a aula unha vez finalizada a limpeza de mans e teña colocadas as 
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prendas no seu espazo e o material organizado. 

- O alumnado de primaria deberá manter a máscara ao longo de toda a xornada 

lectiva. 

- Terán unha bolsa con nome para gardar a máscara cando non sexa necesario o 

seu emprego. 

- A distribución dos espazos de cada escola veñen recollidos nos anexos deste 

plan. 

- Cada escola formou grupos de traballo cooperativo estables dun máximo de 5 

alumnos e alumnas distribuidos do seguinte xeito: 

Escola de Lago 

Grupo A: 4º, 5º e 6º de EI             Grupo B: 1º e 2º de EP 

Escola de Taraza 

Grupo A: 4º de EI            Grupo B: 5º e 6º de EI    Grupo C: 1º de EP 

Escola de Vilarrube 

Grupo A: 4º de EI            Grupo B: 5º de EI         Grupo C: 6º de EI  1º e 2º de EP 

 

- Cada alumna/o terá o seu propio kit básico de material funxible. 

- Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase en gabetas ou 

caixas para cada un dos grupos estables, tendo que ser desinfectado unha vez 

finalizado o seu emprego. 

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, e 

cando sexan imprescindibles e impliquen a interacción con membros doutro grupo, 

será preciso o emprego da máscara. 

- 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. 

- Non se utilizará pizarra de xiz nas escolas, só as de rotulador. Cada alumna e 

alumno dispoñerán de rotulador na súa caixa de material funxible. 

- Cando teñan que facer presentacións en voz alta para todo o grupo, 

empregarase máscara, pois é un momento sensible para que as gotículas 
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alcancen unha maior distancia. 

 

9. Canle de comunicación. 

Profesorado: 

Vía telefónica: teléfono do centro (623.105.879) 

Correo electrónico (cra.valdovino@edu.xunta.gal) 

 

Alumnado: 

Vía telefónica chamando ao centro (623105879). 

Correo electrónico (cra.valdovino@edu.xunta.gal) 

 
 

10. Rexistro de ausencias. 

Temos dous modelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado. 

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro e Xade), 

engadiremos un específico para aquelas ausencias provocadas por sintomatoloxía 

compatible coa covid-19. As ausencias por sintomatoloxía compatible serán 

rexistradas no convencional, pero ao figurar no específico por covid-19 quedará 

eximida a xustificación a efectos de apertura do protocolo de absentismo escolar 

e, ao mesmo tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de 

confirmación do caso. 

As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas 

cada fin de mes á directora. 

(Ver anexo Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible). 

 

11. Comunicación de incidencias. 

- Aviso ao coordinador covid-19. 

- A patir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas 

autoridades sanitarias e a familia do afectado: 

       • Chamada telefónica á familia do afectado/a. 

       • Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
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       • Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

       • Subida de datos á aplicación. 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

12. Situación de pupitres. 

As nosas aulas están distribuidas de xeito que o alumnado traballa por ambientes, 

rotando en pequeno grupo ou de xeito individual polas mesmas. 

 As rotacións serán controladas polo profesorado, desinfectando o material antes 

do cambio de espazos. 

Inclúense nos anexos a distribución dos espazos de cada escola. 

 

14. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos 

Escola de Lago: 

Dispón dun espazo inicial á entrada onde se fará a desinfección inicial, o aula e os 

baños. Non se poderá dispoñer de espazos para desdobres. 

Escola de Taraza: 

Dispón de dous espazos diferenciados: o aula cos baños e o chamado “ximnasio”, 

onde se realizan actividades de educación física e hai ambientes para o traballo do 

alumnado. 

No primeiro andar está situada a sede para os mestres e mestras que estén de 

garda ou precisen do espazo para traballo persoal. Así mesmo está o aula 

reservada para a detección de posible sintomatoloxía. 

Escola de Vilarrube: 

Dispón de 3 espazos diferenciados: 

Entrada, que pode ser utilizada como espazo para desdobre de ambientes, baño 

de alumnado e baño de mestras (espazo destinado para a detección de posible 

sintomatoloxía) e aula principal. 
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14. Espazos para PT. 

A mestra PT incidirá só na escola de Taraza. Intervirá directamente na aula e, no 

caso de facer intervención individual, empregarase o espazo destinado ao 

ximnasio ou a sede do CRA segundo a necesidade do alumnado. 

Aconséllase ao profesorado desta especialidade que empregue viseiras 

protectoras proporcionadas polo concello, xa que en moitas ocasións, o seu labor 

é incompatible co emprego da máscara.  

Ao finalizar a sesión con presencia de alumnado nesa aula realizarase a 

ventilación pertinente e a limpeza/desinfección dos elementos empregados. 

 

15. Titorías coas familias. 

As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades:  

- Virtual (opción preferente) a través da plataforma que oferte a consellería.  

- Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. 

Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo na escola da titoría correspondente, 

previa cita e garantido a distancia social. Todos/as os/as 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 evitar a manipulación conxunta. 

En ambos casos, será obrigatoria a cita previa. 

 

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

Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio pasará a 

ser o portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral. 

Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil, as familias descargarán 

a aplicación para reducir as comucacións alleas a esta canle. 

Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía 

alternativa, que será o correo electrónico ou a chamada telefónica. 

A información coas persoas alleas ao centro xa se realiza haitualmente por mail ou 
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teléfono, polo que seguiremos a empregar estas vías. 

 

17. Uso da máscara no centro. 

O profesorado empregará en todo momento a máscara. 

O alumnado de educación primaria empregará a máscara toda a xornada lectiva. 

Poderán quitala no momento da parva o tempo que estén no pupitre. 

O alumnado de infantil non estará obrigado a utilizar máscara, mais procurarase 

fomentar o seu uso nas entradas e saídas e nos momentos de recreo para 

concienciar da importancia do seu uso. 

 

18. Información e distribución do plan a toda a comunidade educativa. 

O plan difundirase a través da web do centro. 

Para dar a coñecelo, enviarase ás familias o link mediante o sistema habitual de 

mensaxería do CRA. 

Trasladarase á ANPA para que o difunda a través das súas canles habituais. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

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

Persoal de limpeza (mañán): 

- Ventilación do aula 

- Limpeza de chaves de luz 

- Desinfección de mesas e cadeiras. 

- Desinfección dos xoguetes manipulados polos nenos e nenas. 

Persoal de limpeza (tarde): 

- Ventilación do aula. 
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- Limpeza de chaves de luz e equipos informáticos. 

- Desinfección de mesas e cadeiras. 

- Desinfección de xoguetes e material escolar. 

- Desinfección dos mobles. 

- Desinfección das zocas dos nenos e nenas e do zapateiro. 

- Fregado de chan diario. 

 

20. Distribución do horario do persoal de limpeza. 

Persoal limpeza (mañán): 

Vilarrube: de 12:00 a 12:30 e de 15:00 a 16:30 

Lago: de 11:45 a 12:15 e de 15:00 a 16:30. 

Taraza: de 12:30 a 13:00 e de 16:45 a 18:15 

Sede: De13:00 a 13:30 agás os martes que deberá desinfectarse a partir das 

19:30 por ser día de permanencia do profesorado. 

 

20. Material e proteccións das tarefas 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. 

- Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan 

lentes ou pantalla. 

- Cada un/unha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. 

- Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de 

limpeza na dependencia que esté a ser desinfectada, debendo esperar a 

que remate antes de ser posible o seu novo uso. 
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22. Cadro de control de limpeza dos aseos. 

En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se 

anotarán as horas ás que se realizaron os labores e a persoa encargada de 

levalos a cabo. 

 

23. Modelo de rexistro para anotar as ventilacións das aulas. 

En todas as escolas do CRA haberá unha folla onde se apunten as ventilacións 

das aulas. 

A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será 

realizada pola mestra titora. O resto de mañá este labor será responsabilidade do 

profesorado que esté nas escolas e ventilarase un mínimo de 4 veces ao día. 

 

24. Determinación dos espazos para xestión de residuos. 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada 

(con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal 

(panos desbotables, luvas, máscaras). 

O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de 

plástico e lixo xeral (virutas de lápis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, 

empregando unha bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral 

para evitar riscos ao persoal de limpeza. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

25. Rexistro e inventario do material que ten o centro 

A directora será a encargada de elaborar un inventario co material COVID 

dispoñible. 
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26. Determinación do sistema de compra do material de protección. 

- Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a 

existencia de máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan 

xurdir. Haberá unha dotación delas en cada escola, onde están colocados os 

botiquíns. 

O centro dotará ao profesorado de máscaras FFP2 para o traballo no centro, pois 

ao ter alumnado de educación infantil que non ter obriga de levar máscara, o risco 

de contaxio é elevado. Suministrarase catro máscaras mensuais.. 

Nos botiquíns das escolas haberá luvas de látex ou vitrilo. 

Dotarase ás escolas de garrafas de hidroalcohol para encher os dosificadores. 

 

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

En canto chegue o material que enviará a Consellería, farase unha entrega a cada 

membro do cadro de persoal do centro. Este material será entregado polo director 

e os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro a recepción do mesmo. 

En cada aula e espazo das escolas haberá un dispensador de xel para a 

desinfección de mans e un difusor para a limpeza e desinfección de teclados e 

outros utensilios. 

O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e de 

comunicar á dirección a necesidade da adquisición do mesmo. 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 

 

28. Medidas. 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que 

teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en 

illamento por diagnóstico de COVID19, ou en período de corentena domiciliaria por 

ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 

COVID-19. 
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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 como á persoa 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. 

   • 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 no CRA, 

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora 

do equipo formado na COVID-19 (directora) contactará coa Xefatura Territorial de 

Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle informática sinalada 

no punto 2 do protocolo). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen 

investigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a 

listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se 

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas 

terán a consideración de contactos estreitos dun caso 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 con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha 

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

dun test diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC 

para a valoración polo médico de atención primaria. 

 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións 

da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que teña que estar illada unha 
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das escolas mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do 

número de contactos identificados en cada abrocho. 

 

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

peche dunha ou varias escolas de conformidade cos seguintes supostos: 

   • A aparición dun único caso confirmado nunha escola 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 centro educativo. 

 

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

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma e de 

entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que 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 a distancia. Aos efectos de 

determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o 

pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade 

e de cualificación de persoal sensible. 

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro 

realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade 

lectiva. 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 á Consellería de 

Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. O modelo proposto 

establece catro fases: 

Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: Unha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será 

o equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en 

colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 
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Obxectivos: 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

- Desinfección de todos os espazos. 

- Revisión do plan de adaptación buscando posibles erros na redacción ou na 

execución. 

 

Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será 

do 50% por ser grupos de menos de 20 alumnas/os. 

Obxectivos: 

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e de hixiene de mans. 

- Combinar o ensino presencial e a distancia. 

- Revisión das actividades realizadas no período de ensino telemático. 

- Avaliación desa etapa. 

 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos). 

Duración: 3 xornadas lectivas. A porcentaxe do alumnado na aula de forma 

simultánea será do 100% por ser grupos de menos de 20 alumnas/os. 

Obxectivos: 

- Comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo. 

- Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en práctica os 

contidos expostos na aula virtual. 

 

Fase 4 (Fase de reactivación). 

Duración: 2 xornadas lectivas. Retorno á actividade presencial da totalidade do 

alumnado. 

Obxectivos: 

- Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases. 

- Comprobar o grao de adquisición do traballado. 

- Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período. 

- Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego da aula 

virtual para as tarefas e para complementar as aprendizaxes na casa. 
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29. Responsable das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria 
e educativa. 

A responsable de realizar as comunicacións será a directora e, na súa ausencia, o 

seu suplente indicado nos membros do “Plan Covid”, pois é a única persoa que 

compón o equipo directivo do centro. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

30. Procedemento de solicitudes. 

Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 a 

persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a 

dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que 

deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou 

enviándoa ao correo do CRA: cra.valdovino@edu.xunta.gal. Unha vez revisada e 

rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura territorial 

correspondente, en espera da resolución da mesma. 

Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación 

persoalcentros reflectindo no apartado observacións a casuística. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

31. Entradas e saídas. 

O obxectivo principal nas entradas é evitar aglomeracións e tempos de espera, 

polo que se solicitará ás familias que o alumnado acceda á escola sen a compaña 

do adulto e de xeito escalonado. O alumnado de educación infantil poderá entrar 

acompañado dun proxenitor que tomará as medidas de seguridade pertinentes 

(xel hidro alcohólico, máscara, desinfección de calzado e distancia de seguridade).
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32. Portas de entrada e de saída e circulacións no centro educativo. 

As entradas e saídas realizaranse polo único acceso que teñen as escolas. 

Dado a que o alumnado de cada escola forma un grupo estable, non haberá 

restricción para circular polo aula, procurando manter a distancia de seguridade 

sempre que sexa posible. 

 

33. Cartelería e sinaléctica. 

Colocaranse nos espazos con máis visibilidade a cartelería facilitada pola 

consellería. Así mesmo, colocarase nos baños e nos espazos de entrada/saída 

cartelería informativa para as nenas e nenos. 

 

34. Asignación do profesorado encargado da vixiancia. 

Todo o profesorado do centro fai quendas de recreo nas escolas. 

En cada escola haberá sempre unha “parella educativa” que se coordinará para 

velar pola seguridade do cumprimento da normativa COVID en todo momento. 

 

35. Plan “Concilia Mañás”. 

O Plan Concilia será xestionado polo concello, igual que o curso anterior. 

Ofrecerase ás familias quedando como escolas para o servizo a de Vilarrube e a 

de Taraza. A viabilidade do plan no CRA dependerá do número de usuarios que 

se anoten no servizo e, en caso de ter familias interesadas, a dirección do CRA 

reunirase co concello para poder xestionar o plan. 

 

36. Actividades extraescolares. 

Nas escolas do CRA non se realizan actividades extraescolares. 
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E O ANPA 

 

37. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e 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, e dado 

que o consello escolar está formado por 6 persoas, as reunións levaríanse a cabo 

na sede do CRA. 

Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións: 

• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de 

xeito presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo 

do colexio o suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha 

solicitude previa para asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e 

ventilación pertinentes. 

• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de 

xeito telemático. No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían que 

buscar un lugar axeitado para iso, pois ningunha das instalacións do CRA reune 

os requisitos en canto a espazo. 

 

38. Previsión de realización de titorías e comunicación ás familias. 

As titorías levaranse a cabo con cita previa empregando as canles habituais de 

chamada telefónica. 

Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na 

aula da titoría da/o alumna/o e coas seguintes medidas: 

• Emprego de máscara. 

• Hixiene de mans ao acceder á aula. 

• Distancia de seguridade. 
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• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente 

para ter unha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

 

39. Normas para a realización de eventos. 

Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se 

realizarán actividades e celebracións de centro nos que se agrupaba ao alumnado 

das tres escolas que conforman o CRA. As festividades conmemorarasen cada 

grupo na súa escola coa titora e os especialista que corresponda.  

Realizaranse saídas ao entorno e fomentarase a actividade ao aire libre. 

Polo momento quedan anuladas as saídas didácticas co alumnado. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USOS DE OUTROS ESPAZOS 

 

40. Educación física. 

Tomando como referencia os protocolos FISICOVID das federacións galegas de 

fútbol e baloncesto, que elaboraron conxuntamente coa Secretaría Xeral para o 

Deporte, e xunto coas normas xerais reflectidas nesta adaptación, propoñemos as 

seguintes normas específicas para a materia de educación física: 

Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 

• Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e 

debidamente autorizados e rexistrados. 

• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección 

utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado 

de mans. 

• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e 

intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan 

de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser 

manipulados por diferentes persoas empregaranse xeles hidroalcólicos ou 

desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso. 

• Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, 
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de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na 

medida do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para 

evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en 

recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou 

recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 

• Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para 

depositar panos e calquera outro material desbotable. 

• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara, salvo 

no momento da sesión. 

• Sempre que sexa posible, os alumndos, durante a práctica deportiva deberán 

manter a distancia de seguridade interpersoal. 

• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a 

actividade. Se isto non fora posible, garantirase a presenza de elementos de 

hixiene para o seu uso continuado por parte dos axentes participantes e 

estableceranse os mecanismos de desinfección correspondentes. 

• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, 

encaixando neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión 

corporal. 

• Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos formados na aula. 

• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, 

uso de máscara. 

 

41. Biblioteca 

A biblioteca rotará polas tres escolas en formato de “mochila viaxeira”, unha 

selección ampla de libros de consulta, contos e demais material bibliotecario. Con 

elas realizarase o sistema de préstamo e quedarán en cuarentena antes de cada 

nova rotación. 

 

42. Aseos 

Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que non poderán ser 
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empregados no momento que o persoal de limpeza esté traballando. 

A limitación de aforo para os baños será a unha persoa. Todos os aseos terán 

cartelería de lavado de mans. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

43. Horarios e espazos. 

Os recreos, a excepción de choivas fortes, serán sempre no exterior, pois o 

alumnado dispón de traxe de augas. De non acompañar a climatoloxía, o tempo 

de recreo será na aula coas medidas habituais establecidas. 

O horario non varía con respecto a outros anos: de 12:15 a 12:45. 

A escola de Lago e Vilarrube teñen a posibilidade de facer uso do parque 

municipal ao atoparse ao carón das escolas que son desinfectados diariamente 

polo persoal do concello. 

 

44. Profesorado de vixiancia. 

Nos recreos das escolas haberá unha mestra/mestre de vixiancia e outra mestra 

de garda. Todo o claustro ten quendas de vixiancia semanal. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA E.I. E 1º E 2º DE EDUACIÓN PRIMARIA 

 

45. Metodoloxía e uso de baños. 

Ao inicio da xornada lembraranse as normas de hixiene con actividades lúdicas. 

O traballo en gran grupo reducirase a actividades concretas como as asambleas 

da mañá e os xogos matemáticos de ABN. Tendo en conta o número de alumnado 

das escolas, consideramos que é posible realizalos sen risco e mantendo a 

distancia de seguridade. 

Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de 

xeito individual, por parellas ou en minigrupo estable, garantindo a desinfección 
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posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais que estarán 

seleccionados, serán reducidos e se eliminarán aqueles que non sexan 

imprescindibles. 

O material funxible estará separado en embases persoais de xeito que non teña 

que ser compartido. 

 

46. Actividades e parva da mañá. 

O alumnado traerá a parva da casa nun embase pechado e consistirá en froita, 

pan, lacteos… coa condición de que cumpla a premisa de merenda saudable. 

Comerán nas mesas por minigrupos estables e procederase á desinfección das 

zonas en canto saian ao recreo. 

O noso entorno de lecer permite que o alumnado poida dispersarse e xogar cos 

elementos naturais na natureza. Así mesmo, organizaranse actividades 

pedagóxicas con saídas habituais para estar o máximo posible no exterior. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA METODOLOXÍA DE TRABALLO POR 
AMBIENTES 

 

47. Emprego de material. 

O traballo por ambientes realizarase en minigrupos estables e procederase á 

desinfección en canto haxa un cambio de espazos. 

O material de robótica e informático tamén será desinfectado varias veces ao 

longo da mañá pola súa intensidade de uso. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO CON NEE. 

 

48. Medidas. 

O persoal que preste atención a este alumnado terá á súa disposición pantalla e 

máscaras FFP2 para evitar o máximo posible o contaxio. 
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No caso de que se faga unha intervención individualizada nun aula da sede, 

procederase á desinfección posterior da estancia por parte do persoal de limpeza 

en horario de mañá e ventilarase o tempo preciso. 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO. 

 

49. Medidas. 

As reunións de mestras serán na sede do CRA e atenderase especialmente á súa 

ventilación diaria que correrá a cargo do profesorado. 

Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e 

desinfección dos equipos de traballo con xel hidroalcólico. O persoal de limpeza 

realizará igualmente a desinfección e ventilación da sede no horario que lle 

corresponde. 

 

50. Órganos colexiados. 

As reunións dos órganos colexiados e Consello Escolar levaranse a cabo de xeito 

telemático. No caso de ser indispensable que se realice de xeito presencial, as 

reunións serán na sede. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

51. Formación en educación en saúde. 

O equipo directivo será o encargado de difundir as diferentes opcións formativas 

que se oferten dende consellería. Igualmente transladará ao CEFORE de Ferrol as 

solicitudes e necesidades do claustro. 

 

52. Difusión das medidas de prevención e protección. 

Difundirase con cartelería, reunións informativas e as canles habituais do centro 
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(contacto telefónico, notas informativas e páxina web). 

Asi mesmo estarase en contacto directo co centro de saúde que poderá ofrecer 

charlas do persoal sanitario. 

 

53. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais. 

Todo o profesorado do centro realizará formación para o aula virtual ao longo do 

primeiro trimestre. 

O equipo docente 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 funcións (comunicación coa UAC, coa responsable 

Abalar de zona, divulgar accións de formación...) serán compartidas entre o 

profesorado do CRA. 

 

54. Previsións derivadas do cocumento “Instrucións de inicio de curso”. 

Elaborarase e publicarase un “Plan de acollida” no que se recollerá as datas das 

reunións coas familias e o horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán 

flexibilizados para poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de 

hábitos recollidos neste plan. Nel inclúese unha estimación do período de 

adaptación para o alumnado de 4º de infantil. 

 

55. Difusión do Plan. 

Será publicado na web do CRA e enviado ás familias a través da aplicación 

abalarmóbil e aos membros do claustro e consello escolar a través de mensaxería. 

Calquer membro da comunidade educativa poderá achegar suxestións para 

mellora do plan ao correo electrónico do centro: cra.valdovino@edu.xunta.es. 

 


