
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

PLAN ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 
 

CEIP RAMON OTERO PEDRAYO 
 

CURSO 2020 - 2021 



Páxina2 de 36 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V: DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á 
SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020- 21” 

 
 
 
 
 

1. Datos do centro 

 

Código Denominación 

15007886 CEIP  RAMON  OTERO  PEDRAYO 

 

Enderezo C.P. 

BUENOS AIRES 36418 

Localidade Concello Provincia 

VILAÑO A LARACHA A CORUÑA 

Teléfono Correo electrónico 

881 88 06 86 ceip.pedraio.laracha@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.ceipramonoteropedrayo.es/ 

mailto:ceip.pedraio.laracha@edu.xunta.gal
http://www.ceipramonoteropedrayo.es/
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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) 

881 88 06 86  

660 74 65 47 

Membro 1 Juan Manuel Ramos Varela Cargo Director 

Apoio Infantil 

 

 
Tarefas asignadas 

 Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade. 
 Coordinación do equipo Covid. 

 Recoller e estudar as propostas das familias, Anpa, Concello, 
persoal non docente 

 Cambios no protocolo se foran precisos e difusión dos mesmos. 

 Rexistro de ausencias de persoal e alumnado. 

 Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. 

Membro 2 Maria Asorey Trigo Cargo Titora 

 
 
Tarefas asignadas 

 Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Educación Infantil: 
entradas, saídas, recreos...  

 Recoller e estudar as propostas dos grupos de EducaciónInfantil. 

Membro 3 Deborah Abad Regueiro Cargo Titora 

 
 
Tarefas asignadas 

 

 Velar polo cumprimento das normas nos grupos de Educación 
Primaria: entradas, saídas, recreos... 

 Recoller e estudar as propostas dos grupos de Educación Primaria. 

Substitutos do Equipo Covid 

Membro 1 Yaiza Anido García Cargo Xefa Estudos 

Membro 2 Verónica Lastra Camiña Cargo Titora 

Membro 3 Ana Belén Dubra López Cargo Secretaria 

 

 
 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro   Centro de Saúde A Laracha Teléfono 
  981 64 25 55 

  981 61 27 40 

Contacto 

 Ana Lamas ( Pediatra) 

 Paula Pérez Rey 

 María del Rocío Rodríguez Freire 

 

4. Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe) 

 

O espazo de illamento estará localizado no edificio antigo Nº 1 , nunha aula na planta baixa, alonxada 
do resto de alumnado. 
Consta de: 

 Un espazo moi amplo que permite manter a distancia de seguridade 

 Boa ventilación (ventás, persianas…) 
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 Papeleira de pedal con bolsa. 

 Cubre bocas para alumnado e profesorado 

 Luvas  

 Xel hidroalcohólico 

 Desinfectante de superficie. 

 Pulverizador con virucida baseado en peróxido. 

 Termómetro 

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

 

 
 

EDUCACION INFANTIL 

 A B C TOTAL 

183 
4º (3 anos) 20 20 19 59 

5º (4 anos) 19 20 18 57 

6º (5 anos) 22 22 23 67 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

 Unidade A Unidade B Unidade C Unidade D TOTAL  
 

412 

1º 19 18 19 
 

56 

2º 23 22 23 
 

68 

3º 21 21 21 
 

63 

4º 20 19 20 19 78 

5º 23 22 22 
 

67 

6º 20 20 20 20 80 

TOTAL  ALUMNOS ESCOLARIZADOS A DIA 1-9-2020  :                                 595 
 

4º INF 5º INF 6º INF 1º E.P 2º E.P 3º E.P 4º E.P 5º E.P 6º E.P 

59 57 67 56 68 63 78 67 80 

 

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

Persoal docente 46 

Persoal non docente 12 

 Persoal administrativo 1 

 Persoal de cociña 5 

 Conserxería (Concello) 1 

 Persoal servizo limpeza (Concello) 5 

 

 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo) 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Aula 1 Nivel 4º Grupo A Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

Aula 2 Nivel 4º Grupo B Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

Aula 3 Nivel 4º Grupo C Alumnado asignado 19 Profesorado Asignado 8 

Aula 4 Nivel 5º Grupo A Alumnado asignado 19 Profesorado Asignado 8 

Aula 5 Nivel 5º Grupo B Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

Aula 6 Nivel 5º Grupo C Alumnado asignado 18 Profesorado Asignado 8 

Aula 7 Nivel 6º Grupo A Alumnado asignado 22 Profesorado Asignado 8 

Aula 8 Nivel 6º Grupo B Alumnado asignado 22 Profesorado Asignado 8 

Aula 9 Nivel 6º Grupo C Alumnado asignado 23 Profesorado Asignado 8 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Aula 1 Nivel 1º Grupo A Alumnado asignado 19 Profesorado Asignado 8 

Aula 2 Nivel 1º Grupo B Alumnado asignado 18 Profesorado Asignado 8 

Aula 3 Nivel 1º Grupo C Alumnado asignado 19 Profesorado Asignado 8 

Aula 4 Nivel 2º Grupo A Alumnado asignado 23 Profesorado Asignado 8 

Aula 5 Nivel 2º Grupo B Alumnado asignado 22 Profesorado Asignado 8 

Aula 6 Nivel 2º Grupo C Alumnado asignado 23 Profesorado Asignado 8 

Aula 7 Nivel 3º Grupo A Alumnado asignado 21 Profesorado Asignado 8 

Aula 8 Nivel 3º Grupo B Alumnado asignado 21 Profesorado Asignado 8 

Aula 9 Nivel 3º Grupo C Alumnado asignado 21 Profesorado Asignado 8 

Aula 10 Nivel 4º Grupo A Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

Aula 11 Nivel 4º Grupo B Alumnado asignado 19 Profesorado Asignado 8 

Aula 12 Nivel 4º Grupo C Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

Aula 13 Nivel 4º Grupo D Alumnado asignado 19 Profesorado Asignado 8 

Aula 14 Nivel 5º Grupo A Alumnado asignado 23 Profesorado Asignado 8 

Aula 15 Nivel 5º Grupo B Alumnado asignado 22 Profesorado Asignado 8 

Aula 16 Nivel 5º Grupo C Alumnado asignado 22 Profesorado Asignado 8 

Aula 17 Nivel 6º Grupo A Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

Aula 18 Nivel 6º Grupo B Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

Aula 19 Nivel 6º Grupo C Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

Aula 20 Nivel 6º Grupo D Alumnado asignado 20 Profesorado Asignado 8 

 

 

 

8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo 
das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

Como norma xeral os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar entre si pero 
deben evitar a interacción con outros grupos. 
Dentro da aula: 

 O alumnado de Educación Primaria empregará a máscara continuamente tanto dentro como 
fóra da aula. O profesorado indicará os momentos nos que pode prescindir dela. 

 O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de viseiras protectoras ou 
outras medidas de seguridade é voluntario.

 Os primeiros minutos adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto social.

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. Debe ter 
o seu propio material co nome nun estoxo. Non se poderá usar material compartido sen previa 
desinfección.

 En todas as aulas colocarase un dispensador de xel.

 En toda las aulas haberá líquido desinfectante e panos de papel.

 Evitaranse os desprazamentos innecesarios dentro da aula.

 O alumnado non pode facer ningún tipo de recado polo centro.
 Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro.
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 Cando non se empregue a máscara o alumnado deberá tela gardada nun sobre de papel  ou 

tea co nome.

 Non se empregaran os percheiros. As chaquetas e mochilas estarán na aula ao carón de cada 
alumno/a.

 En Educación Primaria non se deixaran os libros nin o material no centro. O alumnado deberá 
traer na mochila o que precise para cada día.

 

Especialidades. Normas xerais 

 O profesorado especialista usará máscara. O profesorado que o solicite vestirá tamén unha 

viseira protectora que lle proporcionará o centro. 

 Manteranse as xanelas abertas cando as condicións climatolóxicas o permitan. 

 As mestras desinfectarán a mesa, a cadeira e o equipo tecnolóxico de uso empregado durante 

a sesión. 

 

Lingua extranxeira. 
 

 A materia de inglés impartirase na aula ordinaria de cada grupo. 

 De forma excepcional, empregarase outra aula  sempre seguindo as medidas específicas de 
uso establecidas para cada espazo. 

 Nas sesións de lingua estranxeira, non se repartirá material polo cal cada alumno deberá ter a 
man os seus libros de texto de inglés, libreta e material de escritura propios. 

 Non se empregará material de uso compartido (tarxetas de conversa, flash cards, pelota, 
xogos, etc) polo que se recorrera a materiais audiovisuais aportados pola docencia e o propio 
de cada alumno ou alumna. 

 No caso de realizar actividades orais en pequeno grupo, os equipos estarán formados polos 
nenos ou nenas máis próximos, evitando terse que cambiar de sitio. 

 

Música 
 

a) Aula de música. O seu uso. 
O noso centro conta cunha aula de Música. Neste curso evitarase na medida do posible 
desprazamentos do grupo de convivencia estable polos corredores, así pois, esta aula non se 
empregará de xeito habitual. Non obstante, si que, cando a mestra especialista así o considere 
necesario,faraseusodelaparaactividadesdemovementoedanzaoubendoutraíndole, cando sexa inviable a 
súa realización na aula ordinaria. Estará dotada como tódalas demais aulas de : xel hidroalcohólico, 
produto desinfectante, panos desbotables e papeleira de pedal. 
Para a súa utilización seguirase o seguinte protocolo: 

 O alumnado dirixirase en ringleira sempre detrás da mestra especialista ata a nova aula. Desin- 
fectará as súas mans na entrada e dirixirase a súa cadeira de selo caso ou ben, se colocará no 
espazo como lle sexa indicado. Se a actividade a realizar é de movemento todo o alumnado 
seguirá a empregar as súas máscaras e non as retirará ata que a mestra o indique, por non 
consideralas necesarias.

 Ó finalizar a mesma cada neno e nena desinfectará a súa cadeira, en caso de ser usada, con 
panos desbotables e produto desinfectante.

 O emprego de instrumentos musicais nesta aula será limitado pero sempre que se faga, será 
de uso totalmente individual, debendo procederse unha vez rematada a actividade, á súa 
desinfección. No caso do alumnado de cursos superiores serán eles mesmos os que realicen 
esta tarefa, e no caso dos mais pequenos deixarase á mestra esta labor.

 Elimínanse os lapis e gomas de uso común pasando a usarse unicamente o material do seu 
estoxo persoal.

 A saída igual que na entrada, despois de realizar a desinfección de selo caso dos elementos 
empregados,todoo alumnado desinfectará as súas mans con xel hidroalcohólico e dirixirase
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novamente en ringleira ata a súa aula, sempre detrás da mestra especialista e seguindo a 
dirección marcada polos corredores. 

b) Aula ordinaria: o seu uso. 

 
Será aquí onde se desenvolvan de xeito habitual as sesións de música. O alumnado non levará 
máscaras, o manterse no seu grupo de convivencia estable, pero si a mestra especialista que 
poderá empregar pantalla sempre que así o considere necesario para extremar as medidas de 
hixiene, principalmente na etapa de Educación Infantil e nas actividades de práctica vocal. 

Candoremateasesión,amestraespecialistadesinfectarátódoloselementosdeusocomúnque 
puidera ter empregado, mesa, cadeira, teclado, rato e mando de canón. Na medida do posible 
ventilará a aula e deixará abertas as xanelas. 

Práctica instrumental: 
 

 Uso da frauta doce: Será este o instrumento de uso continuado na etapa de Primaria, desde 
4º ata 6º. De uso persoal e intransferible, deberá estar identificada con nome e apelidos tanto 
no estoxo como na propia frauta. Uso de limpador que nunca será prestado a ningún 
compañeiro ou compañeira. A práctica instrumental con frauta realizarase tentando manter a 
maior distancia posible dentro do espazo e posicioná ndose todo o alumnado na mesma 
dirección, de cara á mestra e cunha distancia interpersoal de 3 metros, distancia que se 
respectará nas clases de canto . Ó rematar co seu uso cada alumno/a limpará inmediatamente 
a súa frauta e procederase a desinfección de mans con xel hidroalcohólico. Moi importante esta 
limpeza xa que, a condensación do aire no interior da frauta resulta un foco importante de 
propagación de virus polo que se debe ser moi concienciudo nesta desinfección.

 Instrumental Orff: todo o alumnado desinfectará as súas mans antes e despois da práctica 
instrumental.Todos aqueles instrumentos de pequena percusión empregados polo alumnado 
serán desinfectados seguidamente ó seu emprego. 

Na etapa de E.I. esta labor será realizada pola mestra especialista. Nos curso de E. Primaria 
será o alumnado o encargado de realizala, cunha solución hixienizante e panos desbotables 
que serán depositados nunha papeleira con tapa, accionada con pedal.

Danza e movemento: 

 

Darase prioridade á realización de coreografías sen contacto físico e sen emprego de elementos 
externos. Estas realizaranse sempre na aula de música, onde se eliminarán para esta actividade 
cadeiras ou calquera outro elemento que entorpeza ou reduza o espazo desta aula. Como xa se fixo 
referencia anteriormente, durante a realización destas actividades a máscara será de uso obrigatorio 
para todo o alumnado. 

 
Relixión 

 

Nesta área faise necesario dividir o grupo de convivencia estable. 
Como norma xeral,a mestra con máis alumnado atenderao na súa aula,e os mestres con menor alumnado  
educativa impartirán materia na biblioteca,ludoteca, informática, na aula destinada habitualmente a 
relixión ou no exterior. 
En Educación Infantil farase igual que en primaria, atenderase na aula  a mestra con maior número de 
alumnado e sairá a de menor número.. 
 
 

9. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as 

ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para 

comunicar incidencia e ausencias) 

 

 A canle máis rápida e instantánea é o teléfono e o coreo electrónico 
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10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

 As ausencias tanto de persoal como de alumnado serán rexistradas de xeito similar aos cursos 
anteriores  

 Alumnado a través das follas de control de ausencias e retrasos que sae do Xade e Profesorado 
diariamente a través dun cadro de ausencias. 

 A maiores existirá un procedemento específico para rexistrar as ausencias por 
sintomatoloxía compatible co Covid. Estas ausencias serán rexistradas nos dous 
rexistros.Terán a consideración de faltas xustificadas. 

 Este rexistro será realizado pola encargada/do  do equipo Covid. 

 Os titores/as deben informar desas ausencias ao Equipo Covid a maior brevidade posible. 
 

ANEXOI : CONTROL ASISTENCIA ALUMNADO. 
ANEXOII: CONTROL ASISTENCIA PROFESORADO. 
 

 

11. Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas) 

Un membro do equipo Covid será o encargado da comunicación das incidencias as autoridades 
sanitarias e educativas: 

 Empregarase a canle informática implantada pola Consellería de Educación: “ Educovid” 
 Chamada ao centro de saúde asociado : 981 64 25 55  - 981 61 27 14 
 Chamada ao teléfono de contacto do Sergas . 900 400116 
 Contacto co Equipo COVID da Consellería de Educación : 981 546 571 
 No caso de gravidade chamar ao 061 

 

 

 
 

 

Medidas xerais de protección individual 

 

12. Situación de pupitres (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) 

Esta disposición é posible reproducila en todos os espazos 
 

 Correo electrónico: ceip.pedraio.laracha@edu.xunta.gal 

 Teléfonos:  881 88 06 86  

mailto:ceip.pedraio.laracha@edu.xunta.gal
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13. 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) 

Todas as aulas do centro permiten a distancia mínima establecida polo que só se usarán outros 
espazos nas materias que precisen realizar desdobres, no noso caso Relixión/valores/Atención 
Educativa 

Para impartir a materia de Relixión/Valores ou Atención educativa (Desdobre) 

 Infantil  

o Aula especialista en infantil. 

o Biblioteca 

o Ludoteca 

o Informática 

o Exterior 

 Primaria. 

o Aula relixión 

o Biblioteca 

o Ludoteca 

o Informática 

o Exterior 
 

 

14. EspazosdePT,AL,departamentodeorientaciónouaulasespeciais.Modelocuestionariodeavaliación 
(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 2020- 

2021) 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DE ESPAZOS DE PT E AL. 

 

 Como norma xeral a mestra de PT é AL recollerá os alumnos na súa aula e acompañaraos ata 
a aula de PT ou AL sempre coa máscara e gardando a distancia de seguridade 

 Antes de entrar na aula debemos desinfectar as mans con xel hidroalcohólico. 

 Á hora de formar os grupos de alumnos que recibiran apoio, estes deberán pertencer a mesma 
aula,non se poden formar grupos de alumnos de diferentes aulas. 

 No caso de alumnado de EP será obrigatoria o uso de máscara, salvo naqueles momentos nos 
que o profesorado indique que se pode prescindir dela. 

 A maiores nas sesións de AL, o alumnado (tanto de EI como de EP) que o profesorado 
considere, deberá empregar pantalla protectora que lle proporcionará o centro. 

 Os alumnos deberán traer o seu propio material (un estoxo+ libreta de 
traballo..)  

 Finalizar a sesión desinfectarase os materiais comúns empregados (mesas,cadeiras, xogos...), e 
desinfectaran as mans o saír. 

 Entre sesión e sesión ventilaranse as aulas. 

 No caso de suspensión temporal da actividade presencial, as sesións co alumnado 
continuaranse a través da aula virtual e se é preciso a través da plataforma dixital da Xunta de 
Galicia Cisco Webex. 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

 Este espazo será empregado para o traballo persoal da xefa do departamento de orientación. 

 As entrevistas familiares realizaranse por medios telemáticos e só de xeito presencial cando 
sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa. 
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15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

 Como norma xeral nas reunións de titorías e nas 
comunicaciónporoutrosmotivoscoasfamiliaspriorizaraseacomunicación por teléfono ou video 
chamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes documentos. 

 
Cando sexa necesaria unha titoría presencial, está levarase a cabo baixo as seguintes medidas: 

 

 A familia farao solicitando a titoría (“cita previa”) ou cando sexa citada pola propia titora  

 Levarase a cabo  na aula da titora. 

 Respectarase a distancia de seguridade. 

 Procederase ao aseo de mans con xel hidroalcohólico  ou lavado de mans antes de entrar a aula 

 Deberase levar posta a mascarilla durante o tempo que dure a titoría. 

 Unha vez rematada, procederase a ventilar a sala e  limpeza da zona. 

 De ter máis dunha titoría haberá que limpar a zona e ventilala durante 5 minutos como mínimo. 

 

 

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...) 

Todos os avisos e novidades serán publicados na páxina web do centro. 
 As canles de información ás familias serán: 

 Telefonicamente 

 Abalar móbil 

 Correo electrónico 

 Axendas dos alumnos 

 Aplicacións usadas polas titoras nas aulas para comunicarse coas familias do seu alumnado. 

 As canles de información as persoas alleas ao centro serán: 

 Telefonicamente 

 Correo electrónico 

 Escritos. 

Só se atenderá presencialmente cando sexa absolutamente necesario e sempre con cita previa. 
 

 

17. Uso da máscara no centro 

 O alumnado a partir de 6 anos  teñen a obriga de usalas. 

 Recoméndase o uso de máscara para o alumnado de 3 a 6 anos sempre que sexa posible. 

 Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras fóra 

das aulas. É obrigatorio usar sempre máscara: 

 Nas circulacións polos espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, etc) 

 Nas entradas e saídas ao centro 

 Nos recreos 

 Nas entradas e saídas do comedor escolar  

 Como máximo neste espazo poderán estar 3 persoas, respectando a distancia de seguridade 
(2 m) de non ser posible instalarase unha  mampara protectora na mesa. 

 Cando sexa preciso atender a máis  dunha  persoa simultaneamente haberá que buscar outro 
espazo. 

  Deben manterse as xanelas  abertas o maior tempo posible. 

 No caso de suspensión temporal da actividade presencial, o departamento de orientación 
deberá continuar coa súa actividade de xeito telemático. 

 

Anexo IV            
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 Na estancia na biblioteca. 

 Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non só pola súa función de 

protección senón tamén polo seu carácter exemplificante. 

 O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado  

 O alumnado só poderá prescindir dela por indicación do profesorado para a realización dalgunha 
actividade ou nunha situación puntual. 

 O profesorado empregará en todo momento a máscara e só poderá prescindir dela en momentos 
concretos, cando impida a realización do seu traballo, como poden ser as sesións de AL. 
 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 O presente plan será publicado na páxina web do colexio. 

 Avisarase á comunidade da súa publicación a través dos canais habituais (abalar, web) 

 Enviarase o protocolo a través do correo electrónico a todo o persoal do centro, a presidenta da 
ANPA, e aos representantes das familias e do Concello no Consello Escolar. 

 
 

  

Medidas de limpeza 

 

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

datos de carácter persoal) 

Persoal de limpeza.  

O Concello reforzará a limpeza do centro con 2 persoas que traballarán 2 horas cada unha 

 Mañá 

 Limpeza dos espazos comúns despois do seu uso:biblioteca, música, informática.... 

 Limpeza de aseos 

 Limpeza de pasamáns, pomos,... 

 Limpeza zona administrativa 
 
 

Tarde 

 Limpeza e desinfección das aulas e zonas de uso común  

 Limpeza e desinfección dos despachos. 

 Limpeza e desinfección da sala de mestres.  

 Limpeza de aseos 
 

 Estas medidas de limpeza inclúen o pavillón e o patio cuberto. 

 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. 

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse 
de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 

 O persoal de limpezas será o encargado de repoñer xabón e panos desbotables nos aseos e 
xelhidroalcohólico nos dispensadores de parede. Vixiara que haxa existencias suficientes no centro 
e avisará ao membro do equipo covid encargada das compras cando se estean esgotando. 

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos,co 
fin de evitar calquera contacto accidental. 
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20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

O persoal asignado ao reforzo da limpeza traballará en xornada de mañá (horario lectivo) abarcando o 
horario de recreo por ser un dos momentos de máis mobilidade polas zonas comúns e de usos dos 
baños. 

A distribución horaria será a seguinte: 

 Limpiadora 1: de 11:00 a 13:00 horas 

 Limpiadora 2: de 12:00 a 13:00 horas 

 

 

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

 

O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a realización destas tarefas. 

 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza dos aseos. 

 
ANEXO III: CONTROL ASEOS SEMANAL. 

 

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

Sempre que as condicións climatolóxicas o permitan as xanelas permaneceran abertas. 
O profesorado deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na aula: EF, recreo, ao 
remate da xornada. 
En cada aula existirá un modelo de checklist para rexistrar as ventilacións de cada unha das aulas. 
 
ANEXO IV: CONTROL VENTILACION AULAS. 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 En todos os espazos do centro haberá unha papeleira con tapa e pedal para desbotar 
elementos de hixiene persoal: máscaras, panos... 

 Asemade, en todas as aulas as papeleiras habituais con bolsa. 

 

 
 

 
 

 

Material de protección 

 
 

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

 A persoa que exerce a secretaría do centro será a encargada de rexistrar e inventariar o 
material. 

 O material de protección non desbotable, (mamparas,dosificadores,alfombras ) será 
inventariado 

 O resto do material de protección (mascarillas, xel,líquido desinfectante ) será rexistrado e 
inventariado nun cadro Excel. 
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26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

 A secretaria do centro será a persoa encargada das compras de material protección que se 
precisen. 

 Os membros do equipo COVID trasladaranlle a secretaria as necesidades do centro para que 

esta poida realizar as compras. 

 Calquera membro do centro poderá realizar a súa solicitude, pero  sempre realizará a compra a 

secretaria do centro. 

 Levarase contabilidade específica dos gastos realizados nas medidas de protección. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 O reparto de material de protección realizarase segundo a necesidade.  

 O receptor do material deberá asinará un documento no que acredite a súa recepción e se 
comprometa a empregalo en actividades propias do centro. 

 O xel hidroalcohólico, líquido desinfectante, xabón e panos desbotables estará a disposición 
dos usuarios do comedor, madrugadores  e actividades extraescolares. 

 Concello deberá contribuir a adquisición destes produtos en función do número de usuarios 
destes servizos. 
 

ANEXO V: CONTROL DISTRIBUCIÓN MATERIAL. 
 

 

  

Xestión dos abrochos 

 

28. 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) 

 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha auto enquisa diaria de 
síntomas para comprobar,no caso de que haxa síntomas,que estes son compatibles cunha 
infección por SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se des- 
cribe no Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. 

 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal non do- 
cente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e chamarán ao seu centro de saúde de 

 Almacenamento Reposición Entrega  

Xelhidroalcoholi
co 

Almacén debaixo 
da escaleira. 

 
Administración. 

Dispensadores de 
parede:  
Persoal de limpeza. 
 
Dispensadores portátiles: 
Profesorado. 

  

Xabón Baño profesorado Persoal de limpeza 
  

Panosdesbotabl
es 

Almacén debaixo 
da escaleira. 

Persoal de limpeza 

  

Líquido 
desinfectante 

Almacén debaixo 
da escaleira. 
Administración. 

Dispensadores portatiles: 
Profesorado. 

  

Mascarillas 
quirúrxicas 

Dirección. Equipo Covid. 
Excepcional Duración 4 

horas. 

Pantallas Dirección Equipo Covid.   

Luvas Baño profesorado Autoservizo   
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referencia e a algunha das persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase 
en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o 
caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e 
prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran.

 Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán 
unha un auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compati- 
bles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico epidemiolóxica que se des- 
cribe no Anexo I que debe realizarse antes da chegada ao centro.

 No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao 
centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 
alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, 
abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.

 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o 
persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o re- 
sultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á 
persoa coordinadora COVID do centro.

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de 
COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa 
con síntomas ou diagnosticada deCOVID-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: 

o 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) 

o Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

o Débese chamar 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 nun centro educativo 
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro,a persoa coordinadora do equipo 
formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen 
prexuízo do uso da canle informática sinalada no punto 2). 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 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.

ANEXO VI: AUTOENQUISA MESTRES E FAMILIAS 
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30. Procedementodesolicitudes(canledepeticióndassolicitudesdecomunicacióncoaxefaturaterritorialedesolicitude, de ser 
o caso, de persoal substituto) 

 

 O risco do persoal docente e non docente é considerado como similar ao risco comunitario e 
clasificase, polo tanto como nivel de risco,(NR1). 

 De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español 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) realizará no seu traballo, sempre que a súa 
condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma 
rigorosa. 

 O simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías indicadas non 
determina a súa consideración de traballador/a como especialmente sensible. 

 

Cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable deberanse seguir os 
seguintes pasos: 
 
o A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a 

súa solicitude á dirección do centro educativo, 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 deste protocolo). 

o A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se 

indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das 

medidas de protección existentes. Modelo de informe simplificado no Portal da dirección 

(anexo IV). 

o A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das 

peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes 

emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial. 

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

electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte 

procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como 

sensible. 

o Resulta obrigatorio achegar toda a documentación requirida nun prazo máximo de 3días 

hábiles ; no caso contrario, entenderase que desiste da súa petición. 

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo 

desempeñado e non incluír nome) 

 O responsable será o coordinador  do Equipo Covid: 

 No caso de ausencia ou imposibilidade deste serán os membros do Equipo Covid. 

 De non estar dispoñibles ou estar ausentes poderá facelo os suplentes do Equipo Covid 

 De ser urxente poderá facelo un membro do equipo directivo. 

 
 

 

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 
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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 medidas de prevención establecidas no presente protocolo e que polo tanto 
pode realizar a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexoII.  

b)Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da persoa 
traballadora, realizará 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,tendo en 
conta as pautas incluídas no anexoII. 

c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto 
anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do posto de 
traballo e a imposibilidade de aplicar 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 incapacidade 
laboral. 

d) Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de 

acudir ao centro. 

 

   ANEXO VII: SOLICITUDE VULNERABILIDADE (modelo 3 protocolo Consellería) 

 

 

 
 

 
 

 

Medidas de carácter organizativo 

 

31. 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 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—) 

 O obxectivo desta proposta é evitar as aglomeracións tanto nas entradas como nas saídas. 

 O funcionamento depende no cumprimento estrito das normas e dos horarios tanto do persoal 
como das familias. 

 Para evitar un número innecesario de persoas cada alumno ou alumna só debe vir acompañado 
por un adulto e si é posible un adulto podería acompañar a varios alumnos ou alumnas. 

 É moi importante que nin familias nin profesorado se entreteñan nas entradas ou saídas dando 
avisos, recados... Para iso haberá que empregar a axenda, o teléfono, a aula virtual, o correo 
electrónico... 

 Os acompañantes deberán cumprir coas medidas de seguridade : uso de máscara e hixiene de 

mans. 

 O alumnado deberá entrar ao centro con máscara exceptuando E. Infantil, aínda que se 

recomenda o seu uso. 

 O alumnado de Infantil poderá ir acompañado ata a entrada do centro por un acompañante que 

deberá cumprir as medidas de seguridade 

 Para realizar tarefas administrativas (bus, comedor...) aconséllase solicitar cita. O teléfono da 

secretaría do centro é : 881 88 06 86 

 Os acompañantes do alumnado non poderán acceder ao centro ata que todo o alumnado 

estea nas aulas. De ter que acceder para procesos administrativas ou recoller a un 

alumno deberán facelo pola porta principal (buses). Nunca antes das 9:45 debendo 

esperar a que se lle abra no caso de haber alumnado fóra da aula, recreos, nos espazos 
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comúns.... 

 Non se poderá acceder ao centro para tarefas administrativas en horario de recreo (12:00 

– 12:45) 

 Non se poderá acceder ao centro para tarefas administrativas entre ás 14:15 e ás 14:30 

por ser horario no que o alumnado sae para dirixirse ao comedor 

 Os portais pecharanse 5 minutos despois de tocar a música de entrada. 

O centro educativo ten 3 zonas de entrada que serán utilizadas para o acceso pola mañá de alumnado 
e pais/nais ao centro: 
 

 Zona 1 (Portal de buses) : será o acceso do alumnado transportado. 

 Zona 2 (Portal de peóns): Por el accederán ao centro o alumnado de E. Primaria que non usa o 

transporte escolar 

 Zona 3 ( Portal grande) : Acceso do alumnado de E. Infantil  

SAÍDAS: 
 
Saída ás 14:30.  
 

 O mestre ao cargo na ultima sesión será o encargado de baixar ao alumnado 

 Baixarán pola escaleira que utilizaron ao entrar saíndo pola porta traseira. 

 Pasarán polo pavillón acompañados do mestre/a  onde deixarán as mochilas. 

 Sairán do pavillón para o comedor ou casa, vixiados polo mestre/a e persoal colaborador. 

 O alumnado de E. Primaria que non faga uso do comedor escolar entregarao o mestre polo 

portal de buses.  

 Os pais non poderán acceder ao centro. Esperarán fóra do centro gardando a distancia. 

 A saída será escalonada, por niveis : 

o 1º, 2º : 14:15 

o 3º, 4º : 14:20 

o 5º, 6º : 14:25 

 O alumnado de E. Infantil  que non faga uso do comedor escolar entregarao o mestre a un 

acompañante  pola mesma porta pola que entrou ás 9:30 

 As persoas que recollan ao alumno entrarán e sairán polo portal grande ( or onde entraron ás 

9:30). Deberán cumprir as medidas de seguridade. E respectar a distancia. 

 Non se permite que o alumnado quede  dentro do recinto escolar. 

 Prégase non quedar na vía pública formando aglomeracións. 

Saída ás 15:30 ao remate do comedor 
 

 O alumnado de E. Primaria  transportado sairá ordenadamente desde o pavillón ao bus 

correspondente. 

 O alumnado de E. Infantil transportado recollerao as coidadoras no patio cuberto e levarano 

aos respectivos buses. Esta saída tentarase facer antes da saída do alumnado de primaria. 

(transportistas: 15:20 recollelos no patio cuberto). Estarán baixo a vixiancia de 3 nais 

 O alumnado de infantil que non use transporte ás 15:30 entregarase pola porta do edificio 

antigo que dá ao parque infantil. Estarán baixo a vixiancia de 2 nais 

 O alumnado de primaria que non use transporte entregarase no edificio novo, zona patio 

cuberto. Estarán baixo a vixiancia de 2 nais. 

 O alumnado que quede no centro para realizar algunha actividade ou para biblioteca 

quedará no na ludoteca nova. 

 

ANEXO VIII: ENTRADAS E SAÍDAS (PLANOS E FOTOS PORTAS E PORTAIS)  
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32. 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—) 

 O alumnado non fará filas para entrar. 

 Accederán directamente ás aulas vixiados en todo momento polos mestres de garda e 

sentaranse nos seus postos de traballo. 

 Os/as titores/as estarán na aula no momento da entrada. 

 Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado as persoas que o 

 precisen por motivos de mobilidade . Deberán usar máscara. 

 As portas de entrada e saída aparecen recollidas no punto anterior 

Alumnado de E. Primaria 
 

 O acceso do alumnado de e: Primaria  realizarase polas portas dianteiras do centro 

o Porta dereita : 1º,2º,3º 

o Porta esquerda: 4º, 5º, 6º 

 As escaleiras de subida e baixada ás 9:30 e 14:30 serán: 

o Escaleiras dereita: 1º,2º,3º 

o Escaleiras esquerda: 4º,5º,6º  

 Durante o horario lectivo o alumnado e profesorado utilizará unhas para subir e outras 

para baixar evitando así os cruces: 

o Esquerda (próximas a administración) : baixada 

o Dereita ( próximas á biblioteca) : subida 

 O alumnado non poderá baixar sen a presencia do mestre. 

 O alumnado non poderá acceder á zona de reprografía e administración salvo por indisposición, 

enfermidade... 

Alumnado de E. Infantil 
 

 Accederán directamente ao centro. 

 Cada nivel farao por unha zona distinta: 

o Porta principal: 6º de E. Infantil 

o Porta traseira: 5º de E. Infantil 

o Portas traseiras zona cuberta: 4º E. Infantil. 

.  

 Nos corredores estableceranse os sentidos de dirección en ambas marxes do corredor de forma 

que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando a distancia de seguridade. 

 Sinalizarase mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos. 

    ANEXO IX: CIRCULACION INTERIOR EDIFICIOS INFANTIL E PRIMARIA 

 

 

33. 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) 
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 Colocarase cartelería informativa en tódalas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo 
que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e 
medidas de hixiene social e individual. Ademáis da cartelería oficial enviada pola consellería 
colocarase cartelería de elaboración propia. 

 Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 

 Identifícanse todas as portas do centro e colocarase en cada unha un cartel co alumnado que 
debe acceder por cada unha das entradas. 

 As zonas de recreo estarán delimitadas. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

 
 Á ENTRADA:  

 En todas as portas de entrada ao centro haberá profesorado de garda, así como nas portas de 

acceso ao centro , nas subidas ás aulas e nos corredores para controlar o acceso do alumnado. 

 As acompañantes do transporte velarán para que o alumnado  fagan ringleiras coa suficiente 

separación entre eles ao baixar do bus. 

 Unha vez no recinto o alumnado dirixirase directamente ás aulas. 

 O alumnado de Infantil irá acompañado ata as súas entradas polo persoal acompañante de 

transporte. 

 
Á SAÍDA:  

 

 O centro non ten transporte á hora da saída (14:30).  

 O transporte sae unha vez rematado o comedor escolar (15:30) exceptuando o luns que 4 buses 

saen ás 16:20 por coincidir co transporte do IES polo tanto a esa hora o persoal encargado da 

vixiancia será o persoal colaborador do comedor. 

 O luns o alumnado deses 4 buses quedarán no pavillón e zonas traseiras do centro, con 

máscara  e distanciamento. 

 Sairán do comedor por aulas, irán recoller as mochilas ao pavillón e desde alí sairán 

ordenadamente para os autobuses baixo o control de 2 colaboradoras ( 1 dentro e outra no 

portal de saída) e das acompañantes do bus. ( portas de cada bus esperando despois de 

recoller ao alumnado de infantil).  

 O alumnado que non utiliza transporte entregaráselle aos pais/nais pola porta do patio cuberto o 

alumnado de infantil e na zona cuberta de 3 anos os de primaria.. 

ANEXO X: SAÍDAS ALUMNADO 

 

 
 

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

 
 

 

Centro 

 En todas as portas de entrada ao recinto haberá profesorado de garda, así como nas portas de 

acceso ao centro , nas subidas ás aulas e nos corredores para controlar un acceso ordenado  

do alumnado (1 mestra en cada zona) 

 Na aula estará o titor/a esperando a entrada do alumnado. 

 Todo o profesorado colaborará nas gardas de entrada pola mañá 

Madrugadores 
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 O persoal de madrugadores será o encargado da vixianza e acompañamento do alumnado ás 

súas portas de acceso ao centro. 

Transportados: 

 Entrarán ao centro baixo o control das coidadoras de bus. 

 Ao alumnado de infantil acompañaranos ás portas de acceso ás súas aulas o persoal de bus. 

 

 

 
 

 

Medidas en relación coas familias e ANPA 

 
 

36. 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) 

VER ANEXO  PROTOCOLO ENVIADO POLO CONCELLO 

 

 O acceso do alumnado ao Servizo de  Madrugadores será similar ao realizado en cursos 
anteriores. Accederan ao centro polo portal de servizo ao comedor (portal grande). 

 So poderán acceder ao recinto escolar os acompañantes do alumnado de Educación Infantil, 
que deixaran aos seus fillos na porta sen acceder as instalacións. 

 A empresa que realiza o servizo deberá presentar o seu protocolo que en todo caso 
deberá ter en conta: 

 O alumnado maior de 6 anos deberá levar máscara.

 Recoméndase a máscara para o alumnado de 3 a 6 anos
 O alumnado deberá limpar as mans con hidroxel á entrada e a saída.

 Lembrarase ao alumnado os protocolos de hixiene e contacto social.

 Deberá manter os grupos estables de convivencia do centro, diferenciando zonas para 
cada un deles. 

 Entre cada grupo deberá existir a maior distancia posible.

 Non se compartiran materiais de ningún tipo.

 Empregaran os aseos do comedor , o de adultos do edificio de infantil e o do edificio 1 

que está fronte á aula.

  Os encargados do plan vixiaran o fluxo aos aseos.

 O alumnado será entregado ao profesorado correspondente. 
 O alumnado de Educación Primaria esperará a que o alumnado acceda a súas aulas.
 Nese momento o persoal do Plan Madruga deixará que este alumnado vaia as súas 

clases. Deberán facelo coa máscara posta,e gardando a  distancia de seguridade. O 
persoal supervisará que manteñan a distancia de seguridade e accedan pola porta 
correspondente.

 Opersoaldoplanmadrugadoresdebedeixartodorecollidolimpoedesinfectado.

 Rematado o servizo o persoal de limpeza realizará a limpeza e desinfección do espazo 

empregado

 

37. 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) 

 

 

 Están condicionadas á aprobación do protocolo que se integra  como anexo deste documento. 

 Este protocolo específico determinará: 

o As medidas de prevención e protección fronte ao COVID (responsable, aforos, material 

de protección individual e colectivo, xestión de abrochos, medidas de limpeza..)   

o Determinará con claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou 

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

As actividades da ANPA 

 Celebraranse preferentemente por medios telemáticos evitando en todo caso a xuntanzas que 
supoñan un número elevado de persoas.  

 Cando se realice algunha xuntanza presencial, unha vez rematada, farase unha limpeza e 
desinfección do espazo empregado. 

Os Consellos Escolares  

 Celebráranse preferentemente de xeito telemático. Cando se celebren de xeito presencial, os 
asistentes deberán levar máscara e manter a distancia de seguridade, así como empregar xel 
ao entrar no centro. 

 Evitarase o uso de obxectos compartidos (bolígrafos, 
documentos…)  

En ambos casos,  de ser presencial evitarase en todo caso a xuntanzas que supoñan un número 
elevado de persoas e utilizaranse espazos do centro que permitan respectar as distancias de 
seguridade e o aforo (ximnasio, comedor escolar, sala psicomotricidade, pavillón polideportivo...) 
 
Unha vez rematada a xuntanza procederase a limpeza do espazo e a súa ventilación 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Nas reunións de titoría se na comunicación por outros motivos coas familias priorizarase a 
comunicación por teléfono ou videochamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes 
documentos. 
 
 TITORÍAS 

 As titorías levaranse a cabo, como norma xeral os luns pola tarde de 16:00 a 17:00. 

 Priorizarase a comunicación telefónica ou videochamada. 

Cando sexa necesaria unha titoría presencial, está levarase a cabo baixo as seguintes medidas:   
 

 A familia farao solicitando a titoría (“cita previa”) ou cando sexa citada pola propia titora  

 Levarase a cabo  na aula da titora. 

 Respectarase a distancia de seguridade. 

 Procederase ao aseo de mans con xel hidroalcohólico  ou lavado de mans antes de entrar a aula 

 Deberase levar posta a máscara durante o tempo que dure a titoría. 

 Unha vez rematada, procederase a ventilar a sala e  limpeza da zona. 

 De ter máis dunha titoría haberá que limpar a zona e ventilala durante 5 minutos como mínimo. 

 COMUNICACIÓN DO CENTRO COAS FAMILIAS 
 

 O centro utilizará como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web docentro 

e Abalar Móbil. 

 

 

40. Normas para a realización de eventos 

 

 Salvo cambios e melloras na situación epidemiolóxica este curso non se realizarán actividades 
e celebracións que supoña a asistencia dunha gran cantidade de persoas. 

 Estas celebracións faranse dun xeito diferente, e serán os distintos equipos do centro os que 
fagan as propostas para a súa organización. 

 No caso de ter que realizar algunha cumpriranse estritamente as medidas de prevención, 

distanciamento e aforos. Utilizaranse espazos que permitan cumprir as seguintes medidas de 
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prevención: 

o Hixiene de mans 

o Máscara 

o Distanciamento  

o Aforo 

o Ventilación 

 Os espazos que compren estas condicións son: ximnasio, comedor, sala psicomotricidade, 

pavillón, patio cuberto. 

 

 
 

 
 

 

Medidas para o alumnado transportado 

 

41. 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) 

 

O transporte escolar realizará a súa parada no centro no mesmo lugar que en cursos anteriores.  

Chegada ao centro. 

 

 O alumnado de Educación Infantil será acompañado ao seu lugar dentro do edificio polas 
acompañantes do transporte. 

 O alumnado de Educación Primaria transportado entrará de forma ordenada acompañado 
pola coidadora do bus e dirixirase á aula baixo a supervisión do profesorado de garda. 
 

Saída do centro. 
 

 O alumnado tanto de Educación Infantil fará as filas de cada bus no patio cuberto, onde será 
recollido polas acompañantes do bus para ir ao bus. 

 Educación Primaria ao rematar de comer dirixiranse ao pavillón, supervisados polas 
colaboradoras de comedor e dirección do centro, onde farán filas, por buses, respectando as 
medidas de seguridade (distanciamento e mascara) para  logo dirixirse ao bus supervisados 
polo persoal colaborador do comedor e as acompañantes do bus. 

 
 

Priorización do alumnado para o uso do transporte. 

 

 Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan 
suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a 
todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). 

 No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o 
alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo, tendo 
en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en 
condicións de seguridade. 

 
ANEXO XI: PLANO ZONA ENTRADA ALUMNADO TRANSPORTADO 
 

 
 

 
 

 

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

do centro) 

 

 O alumnado usuario do comedor estará separado por 1,5 metros de distancia, ou 1 metro 
sempre que non estean encarados de non conformar grupos estables de convivencia ou grupos 
colaborativos.. 

 Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se 
manteña a continuidade do grupo de pertenza. 

 Empregarase un ximnasio para facer un comedor para o alumnado de E. Infantil.  

 Ao rematar a comida, o alumnado deberá permanecer no seu sitio ata que se mande saír 
ordenadamente. No caso de saír ao patio deberán facelo mantendo a continuidade do grupo de 
convivencia e a zona sinalada para cada nivel. 

 Para lavar as mans antes de ir ao comedor empregarase os lavabos dos distintos andares 
supervisados polo/a mestre/a da ultima sesión. 

 O uso dos aseos deberá ser vixiado polos coidadores do comedor, limitando o seu uso a un 
usuario de cada vez. 

Como norma xeral, o uso do comedor escolar quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao 
alumnado separado por 1,5 metros de distancia, ou 1 metro sempre que non estean encarados. 

En función das distancias e do horario do transporte e do número de colaboradores/as de comedor o 
centro  organizará o servizo de comedor da seguinte forma: 

 Estableceremos  1 quenda de comida para o alumnado de E. Primaria e 1 para infantil.  

 Créase un comedor para o alumnado de E. Infantil nun dos ximnasios do centro 

 

A.- Creación dunha nova sala / comedor nun ximnasio do centro para o alumnado de E. Infantil. 

 

 Nela comerían os  140 comensais de E. Infantil no seu horario habitual (14:15 – 15:30). 

 Este novo espazo permitiría que o alumnado da etapa de infantil non se cruzara co alumnado da etapa 

de primaria. 

 Comerán agrupados respectando os grupos colaborativos creados nas aulas e a maior distancia 

posible entre eles. 

 Os distintos grupos estarán separados entre sí a 1,5 metros. 

 Asignaranse postos fixos aos para o alumnado intentando garantizar así a estanqueidade dos  

grupos.      

B.- Quenda para o alumnado de E. Primaria. 

 

 Nela comerían os  280 comensais de E.Primarial no seu horario habitual (14:30 – 15:30). 

 Comerán agrupados respectando os grupos estables de convivencia creados nas aulas e  

a maior distancia posible entre eles. 

 Os distintos grupos estarán separados entre sí a 1,5 metros 

 Asignaranse postos fixos aos para o alumnado intentando garantir así a estanqueidade dos 

Grupos. 

 

43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as 

diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

 

 O persoal colaborador respectará as rateos que correspondan ao número de alumnos/as 

presentes en cada unha das quendas.  

 O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das quendas. 
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 Será necesario aumentar o persoal colaborador para a atención correcta dos dous comedores. 

 

 

44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal) 

 

 O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e 

utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús. 

 Limpeza de toda a vaixela, cubertería incluída a non usada pero que puidera estar en contacto 

coas mans do alumnado. 

 Colaborar na desinfección entre quendas, se as houbera. 

 

 
 

 

 
 

 

Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 
 

45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do 

centrotalescomoaulasespeciais—tecnoloxía,música,debuxo,inglés,laboratorios...—ximnasios, pistas cubertas, salóns ou 
calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

 
 

NORMAS XERAIS 

 Usaranse só cando sexa estritamente necesario, de facelo  extremáranse os protocolos de 

limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido. 

 No momento de entrada á aula dedicáranse uns minutos á desinfección da mesa e da cadeira 

coa dotación de desinfección existente na aula (panos desbotables e solución desinfectante). 

 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. Implicárase ao alumnado na 

concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. 

 Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 

 É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

 En todo caso evitarase que do alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro. 

 

AULA INFORMÁTICA 
 

 A aula conta con 14 pcs para o alumnado  e vinte e cinco postos, o pc de uso do mestre,  
unha PDI e un canón de proxección e unha impresora. 

 Partindo dos medios existente e tentando preservar a saúde dos asistentes establécense os 
seguintes protocolos de actuación: 
 

 Suprimiranse os postos dobres, quedando unicamente un posto de traballo por cada pc do 
alumnado. As cadeiras retiradas gardaranse no almacén.

 No caso de aulas no que o número de alumnado sexa superior aos postos existentes 
realizarase un desdobre na sesión que permita o acceso a este alumnado.

 A porta da aula de informática  estará aberta a primeira sesión do día e non se pechará

 Para o acceso a aula seguirase o protocolo de desprazamentos dentro do centro recollido 
no presente plan co emprego de máscara e ao chegar a aula , onde a porta estará aberta, 
procederase ao lavado de mans con xel hidroalcohólico. Realizado este proceso o alumo ou 
alumna sentarase no posto asignado, quitarase a máscara, que deberá gardar nun sobre e 
esperará ás indicacións do mestre para iniciar a sesión de traballo.

 O uso da PDI salvo necesidade expresa será empregada polo mestre ou mestra.
 No caso de que a dinámica da clase fixera necesaria a PDI empregaranse exclusivamente 
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os punteiros (lapis), nunca as mans, e que deberán ser obrigatoriamente desinfectados 
despois de cada uso.

 Antes de rematar a sesión e co tempo suficiente procederase ao apagado das CPU 
 Procederase a limpeza dos teclados , pantallas usados na sesión.

 Os panos desbotables tiraranse na papeleira de pedal existente na aula.

 Deberá facerse o mesmo co posto de traballo (mesa e cadeira) para que o seguinte 
alumnado que asista atope as instalacións en perfecto estado de uso.

 Para rematar o alumnado porase a máscara e volverá desinfectar as súas mans antes de 
iniciar a volta a aula ordinaria.

 
 

 
 
 
 
 

46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

 CEIP Otero Pedrayo conta cun ximnasio para desenvolver as clases de Educación Física, un patio 
cuberto , unha sala de psicomotricidade e un pavillón polideportivo de titularidade municipal 
situado dentro do recinto escolar. 

 O Ximnasio non se poderá utilizar por ser convertido para este curso nun comedor para o 
alumnado de E. Infantil. 

 Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia para adaptala á nova 
situación. 

 Procede pois establecer un protocolo para o acceso e uso do mesmo. 

 
 En primeiro lugar o alumnado esperará sentado na súa aula á chegada do mestre de EF, 

cando este chegue e así o indique colocaranse as máscaras, dado que haberá 
desprazamento polas zonas comúns, e formará unha ringleira gardando a distancia de 
seguridade, ao fronte da mesma irá o mestre e dirixiranse de forma ordenada cara á saída 
establecida para o seu nivel no plan de entradas e saídas no protocolo do centro. Ao chegar 
ao pavillón ou patio cuberto será o mestre quen abra a porta e cada alumno ou alumna irá 
entrando e deberán lavar as mans con xel hidro alcohólico que haberá na entrada 
dirixíndose aos lugares marcados para esperar as indicación do mestre onde poderán 
quitarse a máscara e gardala nun sobre identificado co seu nome e esperarán a que o 
mestre realice a proposta de actividades para a sesión. 

 As actividades a desenvolver nas clases serán primordialmente individuais tentado 
manter a distancia de seguridade de 1,5 m. 

 No caso de actividades ao aire libre poderán realizarse sen máscara gardando a 
distancia de 2 metros e sempre que sexan individuais 

 No caso de actividades nas que se empregue material de educación física este será de uso 
individual (raquetas, pelotas, cordas...) e ao rematar a actividade cada alumno ou alumna 
deberá proceder a súa desinfección. 

 O uso dos vestiarios estará prohibido, agás para usar o baño en caso de necesidade ou 
realizar o lavado de mans unha vez remate a actividade sempre baixo a supervisión do 
mestre e sen superar a ratio do baño. Compre aquí establecer un plan de limpeza dos 
aseos similar ao que se realice no centro educativo. 

 Haberá nos vestiarios xabón , panos desbotables e papeleiras por se houbese a 
necesidade de que alguén tivera que lavarse e non fose suficiente a desinfección co xel 
hidroalcohólico. 

 Unha vez rematada a sesión volverase a realizar unha ringleira e o alumnado volverá a 
colocarse a máscara e procederá a desinfectar as mans coa solución anteriormente 
sinalada e limparán os pes na alfombra. O mestre unha vez máis ocupará a cabeceira da 
ringleira e volverase a aula ordinaria polas zonas determinadas no plan, unha vez alí 
ocuparán os seus postos, intre no que poderán quitarse as mascaras e volvelas gardar 
para un uso posterior. 
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47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 

 

 A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostosexcepcionais : 

P.T.,A.L, E.F e desdobre de Relixión/valores 

 O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.  

 No caso de ter que trasladarse a outra aula o profesor anterior finalizará a súa clase 5 minutos 

antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

 A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.  

 Á entrada da nova aula en ringleira irán aos seu postos de traballo, evitándose a formación de 

aglomeracións. 

 Ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 
 

 
 

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

 
1. NORMAS USO DA  INSTALACIÓN 

 

 Asegurarnos que toda a biblioteca está desinfectada (aula, mobiliario, equipos de traballo e co- 
leccións) seguindo as recomendacións das autoridades sanitarias e administrativas competen- 
tes. 

 O acceso á biblioteca farase previa solicitude polo que haberá un calendario na sala de 
mestres a disposición do profesorado. 

 Para minimizar o contacto entre as persoas usuarias debe modificarse, na medida do posible, a 
disposición das mesas, marcarase os postos que se poden utilizar e organizar a circulación de 
persoas,co obxectivo de garantir o mantemento da distancia de seguridade de 2 metros. 

 Estudarase  a conveniencia de instalar mamparas de separación na mesa do bibliotecario  

 Os PCs non se poderán usar. 

 O aforo máximo deberá permitir cumprir coas medidas extraordinarias ditadas polas 
autoridades sanitarias, concretamente co requisito de distancias de seguridade non 
superando o 50% do seu aforo. 

 Dispor de xel hidroalcohólico para os usuarios, sendo obrigatoria a hixiene de mans antes do 
acceso á biblioteca e á saída co xel hidroalcohólico á entrada da biblioteca. 

 Ao rematar a sesión os usuarios hixienizarán os postos que ocuparon 

 Na mesa do bibliotecario podemos sinalizar o chan cunha liña de espera que non debe ser 
traspasada ata que toque aquenda. 

 Realizarase a ventilación da biblioteca entre cada sesión e despois dos recreos. 

 Prestar especial coidado na desinfección de pomos, manivelas, pasamáns, mesas, teclados , 
ratos, cadeiras,etc. 

 O préstamo realizarase por aulas. 

 Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique o uso compartido 
mentres dure a situación excepcional. 

 Habilitar un espazo na biblioteca para depositar os documentos devoltos durante 14 días, de 
xeito que se garantice a súa desinfección. 

 Os servizos e actividades colectivas (clubs de lectura, obradoiros, contacontos, charlas, etc.) 
quedarán anulados 

 

2. DISPONIBILIDADE DEPERSOAL 

 Saber cantos mestres formarán parte do equipo da biblioteca.

 Organizar quendas de traballo do equipo.

 Organizar o horario de uso da biblioteca por niveis,tendo en conta as recomendacións 
sanitarias de separación interpersoal.

 Organizar os espazos de circulación.

 Establecer unhas normas de comportamento, hixiene e sanitarias entre os usuarios da biblio- 
teca.
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3. DEFINIR OS SERVIZOS 

 

 Valorar que servizos dos prestados con anterioridade ó estado de emerxencia pódense 
continuar prestando sen risco para a saúde.

 Realizar un protocolo dos servizos, incentivando a comunicación con todos os usuarios a través 
de medios físicos (carteis, folletos informativos) e medios dixitais (web do cole, blog da 
biblioteca do colexio e aula virtual).

 Recopilar recursos e coleccións dixitais que permitan a lectura dixital dende casa.

 Na medida do posible, as novas adquisicións da biblioteca se farán a provedores locais, deste 
xeito apoiaremos ás librerías e editoriais locais opara contribuír a reactivación económica da 
localidade ou comarca.

 
4. COMUNICACIONS E PUBLICACIONS 

 

 A información na biblioteca a través de carteis e incluso folletos sobre medidas hixiénicas e 
sanitarias para o correcto uso dos servizos bibliotecarios, debe ser clara e estará exposta na 
entrada da biblioteca. 

 Para a comunicación externa utilizaremos: a páxina web do colexio, o blog da biblioteca e a 
aula virtual. Aspectos a ter en conta: 

o Garantía de seguridade espazo limpo de Covid19. 

o Apertura das instalacións 

o Normas de uso 

o Aforo 

o Servizos 

 

 

49. Aseos(poderanseasignargruposdeaseosaoalumnadodeetapaseducativasconcarácterexclusivoenatenciónárealidade do 
centro) 

 

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. 

 O aforo máximo permitido serán 3 persoas no baño. 

 Marcarase a distancia de separación. 

 O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

 Durante as clases, o alumnado deberá usar , como norma xeral, o aseo existente na súa planta. 

 Na medida do posible sinalizaranse os aseos por nivel. 

 Antes de baixar irán ao aseo que lles corresponda. 

 Evitarase, na medida do posible, as entradas e saídas ao centro para ir ao baño. 

 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. 

 O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente 
poderá usar o aseo situado na planta baixa do centro e o que hai no exterior, no patio cuberto. 

 No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao 
alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 

 O persoal coidador cando teña que cambiar de roupa a algún alumno ou alumna empregara o 
aseo que este alumno ou alumna empregue habitualmente. 
 

 
 

 
 

 

Medidas especiais para os recreos 

 

50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos,edousoeordenorecreorealizaraseminuciosamentenoplanconasignacióndeespazosagruposouniveiscoas previsións 
propias para os grupos estables deconvivencia) 
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 O período de recreo iniciarase as 12:00 e rematará as 12:30. 
 Cada grupo estable de convivencia terá unha zona asignada no exterior. 

 Sairán ao patio en ringleira tras o seu titor ou titora ou do profesorado especialista que estea 
impartindo clase no grupo. 

 Antes de permitir que saia o seu alumnado vixiará que no corredor no haxa algún grupo 
desprazándose, nese caso debe esperar a que remate de pasar antes de deixar saír aos seus 
alumnos.  

 Acompañarse ao  grupo ata a zona do patio que lle corresponde independientemente de que lle 
corresponda vixianza de patio ou non. 

 Estableceranse quendas de vixianza no patio entre mestres de grupos que estean 
próximos.  . 

 Os días de chuvia non se sairá ao patio salvo aquel grupo que lle corresponda unha zona cuberta. 
O recreo farase dentro da aula ordinaria baixo a vixianza do seu titor ou titora. O profesorado 
especialista que imparta clase nos grupos que queden na clase botará unha man nestes casos. 

 A baixada ao recreo en Primaria farase polas mesmas escaleiras polas que acceden pola mañá 
para evitar complicacións e sairase pola porta traseira e entrarán polas portas asinadas na 
entrada das 9:30  

 En E. Infantil para saír ao recreo  empregarán as mesmas portas que usaron ás 9:30 tanto  para 
saír como para entrar. 

 Os días de choiva non sairán ao exterior e farán o recreo en zonas habilitadas por niveis. 
 Deben saír en fila detrás do profesor. 

 Debe procurarse que o alumnado acuda ao aseo antes de saír ao patio para evitar o maior número 
de desprazamentos. 

 Haberá profesorado de garda nos accesos ao centro e preto dos aseos.  

 Para regresar a aula farano en fila seguindo un orde de entrada 

 
 
ANEXOXII:  PLANOS RECREOS INFANTIL E PRIMARIA 
 

 

51. 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) (non incluír datos de carácter persoal) 

Recreos 

 

ANEXO XIII: CADRO PROFESORADO GARDA ( SÓ NUMERO) E ZONA 

 

 
 

 
 

 

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

 

52. Metodoloxía na aula e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean 

situados na mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 

 

 

- Como norma xeral, e respectando os grupos estables de convivencia defendidos no protocolo, 
poderá situarse ao alumnado en pequenos grupos da aula (grupos colaborativos) ,tendo en 
conta as indicacións que a continuación se detallan relativas ao material compartido, procurar na 
medida do posible que se manteña unha distancia mínima de 1 metro. Con esta medida o que se 
pretende e procurar que non se perda de todo a metodoloxía activa e colaborativa que tan 
necesaria é en Educación Infantil, xa que é a que máis beneficios ten 
áhoradefavorecerodesenvolvementointegraldoalumnadoeacontribuciónaosobxectivosdecarácter 
social incluídos no decreto do currículo. 

- Momentos de desinfección de mans:unha parte importante da xornada estará marcada pola 
implantación da rutina de desinfección de mans (con xel hidroalcohólico ou auga e xabón), 
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establecendo como mínimo os seguintes momentos: antes de entrar na escola, antes da 
merenda, despois da merenda, antes de ir ao patio, ao voltar do patio, antes de rematar a 
xornada lectiva para ir á casa ou comedor.Será recomedable facelo tamén antes de entrar un 
especialista na aula e tamén antes de abandonar este a aula, levando a cabo a primeira 
desinfección a titora e a segunda o/a especialista que acuda á aula. 

- Rutinas de entrada:entrarán respectando o establecido para o centro e acudirán da casa co 
mandilón xa posto. Os abrigos colocaranse nas cadeiras, xa que non se poderán empregar os 
percheiros dos corredores. 

- Asemblea: a asemblea realizarase respectando as rutinas habituais (de calendario, pasar lista, 
climatoloxía, pequeno coloquio…) e engadindo a estas as de lembrar as normas de hixiene e de 
distancia social (empregando para elas:cancións, xogos motrices que non impliquen 
desprazamentos, contos…), facendo un especial fincapé naquelas que máis repercusión teñan 
nas actividades a realizar ao longo da xornada lectiva do propio día.  

- Actividades en gran grupo: procurarase que sexan as mínimas mais algunhas actividades 
implican o traballo en gran grupo realizaranse respectando a distancia social de 1 metro e 
coidando aspectos de desinfección do material a compartir entre alumno e alumno, primando 
sempre que sexa posible o emprego de material individual.  

- Para os obradoiros, especificar que serán os materiais mínimos necesarios e aínda que sexa 
unha actividade común para todo o alumnado,traballarán en pequenos grupos. 

- Actividades en pequeno grupo: Nestas actividades inclúense os recantos con modificacións. 
Entre elas está o recanto do xogo simbólico no que se empregarán individualmente materiais 
deste que a mestra decida. Poderá facerse grupos de materiais e un calendario para poder deixar 
o material usado en corentena durante 48 horas Este recuncho combinaranse con outros que 
tamén estarán presentes na aula: 

- O recanto dos xogos de lóxico-matemática: puzzles empregados individualmente ou outros 
materiais empregados do mesmo xeito ou compartidos dentro dos grupos colaborativos. 
Poderán empregarse xogos de mesa de uso compartido dentro dos grupos colaborativos . Tempo 
de corentena: 48horas. 

- O recanto da biblioteca: a dotación de libros será o dobre que o número de nenos do que se 
compón o grupos de traballo máis numeroso, xa que cada neno poderá empregar un libro sen 
compartilo, e é preciso asegurar que o poidan cambiar se non lles gusta alomenos unha vez cada 
un, pero sen retomar o propio día o que empregou xa antes un compañeiro ou compañeira, e 
respectar as 24 horas de corentena entre cada emprego que se establecen de xeito xeral para as 
bibliotecas; soamente poderán ter un libro cada día,por iso na dotación é preciso ter en conta o 
número de nenos de cada sub grupo dentro da aula. 

- Outros recantos valorados como necesarios en función do grupo e das necesidades do 
mesmo,respectando a corentena de 48 horas para material compartido. 

- O alumnado terá asignado un recanto e non poderá cambialo durante a xornada. 

- Levarase un  control do material e da súa  corentena de cada material, similar a que se amosa a 
continuación, podendo engadir nela a titora datos relativos a que grupo acudiu para temas de 
control 

 

 

RECANTODA Tempo de corentena: 24h 
BIBLIOTECA 

Data e hora de último uso 22/09/20 12:30-12:45 

Data e hora de último uso 23/09/20 12:45-13:00 

 
  

RECANTO DE 

LÓXICOMATEMÁTICA Tempo de corentena:48h 

Data e hora de último uso 22/09/20 12:30-12:45 

Data e hora de último uso 24/09/20 12:45-13:00 

 
- Dotarase de suficiente dos recantos para que xurdan o menor número posible de conflitos. 
- Tamén é recomendable a redución do tempo de traballo nos recantos para evitar que se cansen do 
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único material que poden empregar ese día. 
 

Actividades individuais empregando o material que terán no estoxo/tupper individual 
 

- Este tipo de actividades cobrarán un peso importante no curso 2020/21 

- Nestas actividades o alumnado traballará empregando material propio que non poderá compartir 
cos compañeiros ou compañeiras. O estoxo/tupper individual incluirá: 

- lapis 

- ceras de cores e/ou rotuladores (adaptados ao nivel madurativo de cada grupo deidade) 

- goma de borrar 

- pegamento 

- outros a considerar segundo a idade dos nenos/as 

- O estoxo deberá estar rotulado coa foto e/ou nome do neno ou nena. 

 

Actividades individuais empregando material da aula que é preciso compartir por non estar 

incluído no estoxo/tupper:  

- Cando realicemos unha tarefa na que sexa preciso empregar este tipo de materiais serán 

repartidos polo/a encargado/a e tamén recollidos, desinfectándose as mans despois de recollelos. 

Se non o fai o encargado a responsable desta tarefa será a titora. 

- Dito material tras o seu emprego deberá pasar unha corentena de 48 horas ou ser desinfectado. 

 

Actividades con especialistas: 

- Terase en conta o proceso de desinfección de mans recomendado ao inicio, e realizarán 
preferiblemente actividades nas que empreguen os materiais do estoxo/tupper. No caso de 
empregar o material común da aula de xeito individual deberá respectar o establecido 
anteriormente para as actividades individuais nas que se emprega material común da aula. 

Uso de baños:  
- Cada aula empregará o baño da súa aula, e respectarese un aforo máximo de 2 alumnos.  
- No caso do baño compartido das aulas de infantil, tentarase dividir fisicamente en dúas zonas de 

non ser posible non poderá haber dentro do baño nenos de diferentes aulas. Asignaranse 2 tazas a 
cada aula. 

- No caso dos nenos/nenas que teñan adxudicada coidadora por temas relacionados con control de 
esfínteres deberá empregar para calquera necesidades do neno ou nena o baño da aula de 
pertenza do neno ou nena. 

- Sinalizarase a súa entrada cun semáforo de cartolina. 
Recreos 
- Realizaranse en espazos diferenciados por nivel (ver plano dos recreos) e por aulas. 
- Os elementos de xogo como os tobogáns non se empregarán 
- O uso de máscara non será obrigatorio nestes grupos pero si recomendable. 

 
Rutinas de saída:  

- Sairán respectando o establecido para o centro.  
- De usar mandilón, levarano posto para a casa. 
- Os alumnado que faga uso do servizo de comedor será levado polas coidadoras de comedor  ata o 

espazo reservado para este servizo empregando no comedor o mesmo mandilón que levaba posto 
na aula, e levándoo para casa tras rematar o uso do servizo. 

Actividades en colaboración coas familias:  
- As actividades en coordinación coas familias deberán seguir presentes na nosa metodoloxía. 
- As mochilas viaxeiras... será preciso manter a produción que o neno traía á aula 24 horas en 

corentena. Desde biblioteca verase a posibilidade de duplicar as mochilas... 

Metodoloxía por proxectos: 

- Como metodoloxía de traballos poderá manterse o traballo por proxectos, pero simplificando o 
materia que traían a unha mera exposición que non poderán manipular respectando a corentena 
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de 48 horas para o material, excepto o que sexa de papel que terá 24 horas de corentena. 

Educación para a saúde:  

- Ademais do traballo diario unha sesión semanal adicarase a traballar aspectos de educación para a 
saúde relacionados coa situación actual. Con estas actividades estaremos favorecendo o 
desenvolvemento da área 1, bloque 4 do currículo. 

Medidas xerais na aula: 

Non colocar carteis, non empregar toallas, cada cadeira e mesa terán o nome e/ou foto do neno ou 
nena que se sente nela, nas mesas delimitarase o espazo de traballo de cada neno con cinta 
adhesiva, procurando na medida do posible, e a pesar de considerar as indicacións de grupo estable 
de convivencia detalladas no protocolo, manter unha distancia de seguridade entre os nenos e nenas 
de 1 metro. Na aula soamente se terá o libro de texto correspondente ao trimestre no que nos 
atopamos, deixando na casa os demais para aportar cando sexa necesario e coa finalidade de poder 
facer uso dos mesmos antes un posible confinamento no caso de que non dera tempo a enviar os 
que temos na aula. As titoras será recomendable que empreguen mascara. Se é posible a aula 
ventilarase 10 minutos cada hora e cando non haxa nenos nela abriranse a ventás para ventilar  

Consideracións xerais sobre o período de adaptación:  

Para facilitar o acceso ao centro por parte das familias dos nenos e nenas de 4º de E.I. así coma 
outros de nova incorporación ao centro, será preciso sinalizar ben as entradas cos  grupos que deben 
facer uso das mesma. 

Material a pedir as familias: 

Panos de papel e toalliñas hidroalcohólicas e normais.  

 
    Determinar normas para o cambio de roupa do alumnado de Educación Infantil. 

Co alumnado de Educación Infantil é unha dinámica moi habitual a de ter que chamar ás familias 
para que acudan a cambiar aos nenos/as  polo tanto é preciso marcar unhas pautas para levar a 
cabo este tipo de accións cando xurdan ao longo do curso, e acordes a situación actual: 

- Evitar, de ser posible, que acudan ao centro persoas maiores de 70 anos e grupos de risco. 

- Soamente poderá entrar unha persoa ao centro, é a persoa deberá respectar as normas 

xerais indicadas: desinfectar as mans ao entrar, empregar mascara… 

- Asfamiliassoamentepoderánacudirazonadecambio,esecoincidequehaidousnenos,farase 

en orde, tendo que agardar o que chega de segundo fora do centro. 

- O conserxe será quen acuda á aula avisar de que veñen a cambiar ao neno e 

encargarase dos seus desprazamentos. 

- A zona de cambio  para primaria establecida son os aseos da planta baixa e en Infantil o 
baño adaptado. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS Á METODOLOXÍA E PROGRAMACIÓN(páxina 60 do 
protocolo): previsión ante a suspensións de clases (EI). 

 
 

De ter que ir a un  novo confinamento, xa ven sexa da aula, do nivel ou do centro. Para a posta en 
marcha do mesmo tomaranse como referencia os procedementos que resultaron positivos levados a 
cabo no curso 2019-20, as posibles novas aportacións por parte da consellería e a opinión das 
familias reflectida nas enquisas pasadas no curso 2019-20.  
As propostas serán personalizadas para o grupo de xeito diario a través da Aula Virtual, procurando 
na medida do posible manter a liña metodolóxica empregada na aula. A través da Aula Virtual 
manterase o contacto co alumnado a través dos pais/nais/titores, xa que a través desta plataforma 
suben os arquivos para a posterior avaliación por parte do profesorado.. 
 
A metodoloxía terá en conta os seguintes aspectos: 
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- De ter que avaliar ao alumnado e estipular o avance ou non de contidos, farase seguindo 

as instrucións que determine a Consellería. 

- A proposta de tarefas farase diariamente indicando que arquivos é preciso que suban a 

Aula Virtual e como os deben nomear, podendo establecer una data límite de entrega. 

- Plantexaranse actividades específicas para o alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo en coordinación do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e 

audición e linguaxe.  

- Respectarase o horario lectivo dos especialistas, e nas propostas de titoría 

especificaranse para traballar a linguaxe oral, a escrita e aspectos de lóxico-matemática. 

- Ofrecer diferentes alternativas para a realización das actividades (material para imprimir, 

para traballar de xeito dixital, para facer online…) coa finalidade de responder as diversas 

situacións socio-familiares no relativo a recursos dispoñibles nos fogares. 

- Será convinte realizar ao comezo do curso unha enquisa sobre posibles problemas de 

acceso as novas tecnoloxías (dispositivos, conexión…) actualizando a realizada durante o 

confinamento para adiantarnos aos feitos e saber con que alumnado debemos adaptar a 

metodoloxía ou facilitarlle as familias dende o centro unha tablet, ordenador... no caso de 

ser posible. 

- Unha sesión semanal na que poder vernos empregando Webex ou outra plataforma para 

a realización de vídeo conferencias. 

- De ser máis operativas outras aplicacións utilizadas para a comunicación coas familias 

noutros cursos, serán tidas en conta á hora de valorar o seu uso. 

- Ter continuidade na coordinación cos diferentes equipos de traballo: ACE, EDLG, Equipo 

de Biblioteca, EquipoTIC e Departamento de Orientación. As posibles propostas 

realizadas para o centro dende os diferentes equipo integraranse nas propostas de 

actividades coa fin de favorecer a participación do alumnado e non sobrecargar as 

familias. 

 

 
 

53. Actividadesemerenda(amaioresdasprevisiónsxeraissobrerecreosexistiráunhaprevisiónespecíficaparaosxogos e 
actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo demerenda) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Merenda 
 

 A merenda será individual, non é posible facer merendas colectivas por ningún tipo de 
celebración.  

 A merenda, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan  realizarase na zona de recreo 
asignada. 

 Os aniversarios poderán seguir celebrándose, pero unicamente se repartirán alimentos 
envasados por parte da titora (galletas...) 

 Os nenos e nenas traerán da casa a merenda na mochila dentro dun taper ou bolsa de tea  

 Traerán auga nunha botella co seu nome. 

 A merenda nas aulas de infantil seguirá o seguinte proceso ,irán en grupos de dous ó baño e 
lavarán as mans con auga e xabón e secaranas con papel, de non ser factible usarase o xel,irán a 
súa mesa. 

Actividades 

 

 Usarán materiais que se poidan limpar e desinfectar, axeitados ao grupo de idade. Non se 
poderán empregar xoguetes traídos da casa nin sacar material da aula. 

 Na zona de 5º e 6º de infantil non poderán usar os tobogán nin os balancíns que estarán 
precintados. Algúns dos xogos que poden propoñerse os nen@s na súa zona de xogo: mariola, 
segue a liña ou as pegadas, tres en raia, debuxamos no chan ou na área cun punzón ou xiz, 
bailes con música  
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 De haber encargado ou a mestra, logo de hixienizar as mans repartiralle as merendas. 

 A bolsa da merenda poderá estar colgada na percha de cada neno/a. 

 A merenda será individual e nunca compartida.  

 Desinfectaremos as mans antes de saír ó patio. 

 Nas aulas de primeiro e segundo de primaria irán ó baño antes de saír ó patio e desinfectarán as 
man antesdesaír,tomarán a merenda no patio procurando non deixar restos de comida nin tuppers 
no patio. 

 

 
 

 
 

 

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 

 
 

54. Emprego do equipamento (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) 

 En 5º de primaria teremos 3 grupos 5º A, 5º B e 5º C 
o Cada alumno/a terá o seu propio ordenador. 
o Os ordenadores cargaranse nas aulas, xa que estará aí os carros.  
o De ser necesario o alumnado de 5º  levará os ordenadores para cargar na casa. 

 Os ordenadores de aula, tablets: Corresponde ao profesorado organizar as quendas de uso e 
garantir a limpeza do rato e teclado despois do seu emprego. 

 Para o uso de espazos comúns (laboratorio, biblioteca, Aula informática) haberá un horario na 

sala de mestres para prever o seu uso. 

 Tras o uso das ferramentas e dos equipos de traballo serán hixienizados despois de cada 

actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 

 
 

 
 

 

Medidas especificas para alumnado de NEE 

 

55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

 A intervención con este alumnado farase de forma individual ou como máximo dun número de 
alumnos NEE por sesión que permita gardar a distancia de seguridade  e establecendo os 
coidados hixiénicos sanitarios como unha nova rutina da aula: 

 O profesorado usará máscara 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 (centro) 

 O alumnado que acuda a aula de P.T ou A.L deberá hixienizar as mans antes de entrar e 

portar máscara no traslado 

 O persoal que acompañe a este alumnado deberá manter a distancia de seguridade e levar 

máscara no desprazamento 

 Usaranse diferentes sistemas de comunicacións co alumnado con necesidades educativas 

especiais para facer chegar a información ao alumnado. 

 O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras. 

 O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das especiais 
medidas que haxa que por en funcionamento para a atención deste alumnado. 
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56. 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) 

 ATE: 

 Atenderá o alumnado que teña asinado, extremando as medidas de hixiene, empregara 
sempre o mesmo espazo para cambiar os alumnos, o emprego de guantes e mascara será 
obrigatorio. 

 Nas entradas e saídas acompañará ao alumnado asinado 

 Durante os recreos situarase na zona do alumnado asinado. 
 

 PERSOAL DE COMEDOR 

 Atenderá o alumnado que teña asinado, extremando as medidas de hixiene, guantes, gorro e 
máscara. 

 Unha vez vaia buscar ao alumnado asinado, antes de servir a comida, hixienizará as mans e 
porá os guantes. 

 No tempo de vixiancia fóra do comedor manterá as medidas de seguridade. 
 

 
 

 
 

 

Previsións específicas para o profesorado 

 

57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que 

sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 
vending ou cafeteiras) 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE MESTRES 

 

 Antes de entrar, se é posible, lavar as mans e se non, botarse xel 
hidroalcohólico. Manter as ventás abertas todo o tempo que sexa posible. 

 Aconséllase que cada quen traia un estoxo co que precise.  

 O material que si se vai compartir ( grampadora, plastificadora, taladradora, guillotina, máquina de 
café, fotocopiadora...) haberá que limpalo cando se remate e gardalo. 

 No caso dos ordenadores limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla Os ratos 
limparanse ao rematar, igual que a superficie da mesa. 

 O teléfono e telefonillo tamén se limparán unha vez utilizados. 
 Na sala poderá estar á vez, un máximo de 15 persoas. 

 Poderán usarse as cadeiras, sen movelas dese lugar. Deberá limparse o espazo da mesa utilizado 
e a parte das cadeiras onde se apoian os brazos, se é o caso. 

 Haberá cartelería que recorde as normas e consellos. 
 Haberá papeleiras de pedal, que deben quedar ben cerradas despois do uso. 

 O persoal das empresas da máquina de café e auga accederan a sala a ser posible en horario de 
tarde excepto os luns. 

 A máquina expendedora, deberán hixienizarse  tras o seu uso. 

 
DIRECCIÓN/SECRETARÍA 

 Antes de acceder haberá que limparse as mans. 

 As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa o por indicación dos membros do 
equipo directivo. 

 

 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das 

medidas de protección e cumprimento das normas. 

 Todas as reunións do profesorado( reunións de ciclo, nivel, equipos...) realizaranse cumprindo 

as normas de protección , hixiene e de aforo dos locais. Cando non sexa posible deste xeito 

usaranse medios telemáticos. 
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 Cando algún persoal do centro empregue algún elemento deste espazo (telefonillo, 
fotocopiadora, teléfono...) deberá limpalo despois do seu uso. 
 
REUNIÓNS 
 

 Poderán manterse nesta sala, as reunións de pequenos equipos ( Equipos Docentes, 
Equipos de Traballo, etc. ) 

 Os Claustros e Consellos Escolares, realizaranse na sala de usos múltiples, comedor ou 
informática. Empregaranse medios telemáticos sempre que sexa posible. 

 Realizaranse as xustas e necesarias, intentando agrupar temas que haxa que tratar. Tamén se 
terá moi en conta a duración, intentando que non se alarguen moito ( só se é imprescindible ). 

 
 

 
 

58. 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) 

 Sempre que sexa posible as reunións vía telemática tanto do Consello Escolar como do 
Claustro de profesores, celebraranse a través de Webex. 

 Cando se celebren presencialmente deberán manterse as normas de hixiene e 
distanciamento social. As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a 
través de medios electrónicos. 

 O centro conta con espazos que permiten realizar as reunión dos órganos colexiados de forma 

presencial cumprindo a ratio e as medidas de seguridade necesarias tanto de distanciamento 

como hixiénicas. 

 Nas reunións presenciais aconséllase o uso de mascara ou pantalla a pesar de cumprir a 

distancia de 2 metros. 

 Nos casos nos que resulte imposible realizar as reunións presenciais, 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 e un documento no que se poida 

formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 

 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 vídeo conferencia ou o 

emitido por correo electrónico. 

 

 
 

 
 

 

Medidas de carácter formativo e pedagóxico 

 

59. 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) 

 As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter prioritario durante todo o 
curso. Correspóndelle ao equipo de convivencia facer a proposta destas actividades así como a 
súa organización. 

 A través do Plan de formación proporcionarase información e facilitarase a adquisición de 

habilidades sobre as medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, 

que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa. 
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60. 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,encolaboracióncocentrodesaúdedereferencia,incluiráposiblescharlasdopersoalsanitariosobreaprevención e 

protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web docentro). 

 

 Todas as informacións recibidas no centro  sobre medidas de prevención difundiranse a través da 

páxina web do centro, de Abalar móbil, cartelería e de todas as aplicacións que estean utilizando 

os mestres para comunicarse coas familias do alumnado 

 Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de 

dúbidas que poidan xurdir a través do correo electrónico do centro e do teléfono do centro . 

  
Correo: Ceip.pedraio.laracha@edu.xunta.es 
 Teléfono: 881. 88.06.86 
 

 O centro fará uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión 

das medidas de prevención e hixiene. (sinais, carteis, marcas no chan). 

 O centro estará receptivo a recibir charlas de persoal sanitario sobre protección e prevención 

 

 

61. Profesoradocoordinadordaxestiónedinamizacióndasaulasvirtuais(oplandeterminaráoprofesoradoque, 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 —engadir unha fila porprofesor/a—) 

O profesorado coordinador da xestión e dinamización da aula virtual contarán co apoio cos 
membros do equipo Tic. 

MANUEL RODRIGUEZ RMERO – COORDINADOR ABALAR 

YAIZA ANIDO GARCIA - - XEFA DE ESTUDOS 

JUAN MANUEL RAMOS VARELA – DIRECTOR 

EQUIPO TIC 

 

62. 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) 

 Estableceranse data e   horario de entrada por niveis, coa finalidade de evitar aglomeracións e 
poder explicarlles tanto ao alumnado como ás familias a nova organización e funcionamento do 
centro e do comedor. 

 Será preciso avisar as familias previamente: abalar, web e cartelería no centro. 

 Procurarase que non haxa alumnado transportado e de madrugadores. No caso de que haxa será 
atendido polo profesorado especialista. 

 Cada titor recibirá no pavillón ao seu alumnado xunto cos seus acompañantes. 

 O/A titor/a leva a este alumnado a súa aula mentres o equipo directivo a informa aos 
acompañantes de cómo serán as entradas e saídas.Tamén se lles dará unha nota informativa 
destes aspectos(web...) O resto da mañá adicarase a ensaiar co alumnado as entradas saídas, 
zonas de recreo, recorrido das normas de hixiene, distanciamento social, comedor escolar... 

 Durante todo o mes de setembro as actividades relacionadas con estes aspectos ocuparan parte 
de tódalas xornadas lectivas. 

 Ao longo deste mes o profesorado traballará co seu alumnado o emprego da aula virtual co fin de 
estar preparados ante unha posible suspensión de clases 

 

 
 

mailto:Ceip.pedraio.laracha@edu.xunta.es
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63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 
disposicióndasautoridadessanitariaseeducativasepoderáserconsultadoporcalqueramembrodacomunidadeeducativa, será 

obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considereoportunas) 

 Este plan será publicado na páxina web do centro. 

 Porase a disposición das autoridades Educativas e de calquera membro da Comunidade 
Educativa 

 
 

 

 

 

 

 

ESTE PLAN SEGUE AS DIRECTRICES MARCADAS POLA CONSELLERÍA, FOI ELABORADO POLO 

EQUIPO DIRECTIVO COAS APORTACIÓNS DO PROFESORADO DO CENTRO, A PESAR DE NON 

TER FORMACIÓN EN MATERIA SANITARIA NIN DE ORGANIZACIÓN EN ASPECTOS 

RELACIONADOS COA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 

TRÁTASE DUN PLAN ADAPTABLE E MODIFICABLE EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN 

EPIDEMIOLÓXICA E ABERTO AS APORTACIÓNS DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

 


