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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 
2020-2021 

 

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15019347 CPI Camiño de Santiago 

 

Enderezo C.P. 

Rúa do Concello, 16 15821 

Localidade Concello Provincia 

Pedrouzo O Pino A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

881 867 011,  

881 867 006,  

881 867 007 

cpi.camino.santiago@edu.xunta.gal 

Páxina web 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicaminosantiago/ 
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Id. 
Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

Teléfonos do centro para a comunicación de sintomatoloxía asociada á COVID: son 

os referidos no punto 1. 

 

Membro 1 Beatriz Vives Campos Cargo Directora do centro. 

Tarefas asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo covid.  

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

• Coordinación do equipo covid.  

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.  

• Comunicación de casos 

Membro 2 Ana Belén Gil Ferro Cargo Xefa de Estudos de Educa-

ción Infantil e Primaria. 

Tarefas asignadas 
• Elevar as propostas do equipo de educación infantil e primaria.  

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de educación infantil e primaria.  

• Difundir a información ao ciclo de educación infantil e primaria e ás familias 

Membro 3 Carlos Vázquez Pereiro Cargo Xefe de Estudos de Educa-

ción Secundaria. 

Tarefas asignadas 
• Elevar as propostas do equipo de educación secundaria.  

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de educación secundaria.  

• Difundir a información ao ciclo de educación secundaria e ás familias 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de saúde de O Pino Teléfono 981 814 392 

Contacto Facultativos do Centro de Saúde. 

 

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

Espazo de illamento COVID: está ubicada na entrada do centro, de modo contiguo á Conserxería. Está equipada 

con máscaras cirúrxicas, papeleira de pedal, panos desbotables e xel hidroalcohólico. Dispón de ventilación axei-

tada. 

 

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

4º de Educación Infantil 18 

5º de Educación Infantil 22 

6º de Educación Infantil A 13 

6º de Educación Infantil B 14 

1º de Educación Primaria A 20 

1º de Educación Primaria B 20 

2º de Educación Primaria A 14 

2º de Educación Primaria B 13 

3º de Educación Primaria A 18 

3º de Educación Primaria B 16 

4º de Educación Primaria A 14 
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4º de Educación Primaria B 14 

5º de Educación Primaria 23 

6º de Educación Primaria A 14 

6º de Educación Primaria B 13 

1º de Educación Secundaria 26 

2º de Educación Secundaria A 16 

2º de Educación Secundaria B 13 

3º de Educación Secundaria A 13 

3º de Educación Secundaria B 16 

4º de Educación Secundaria 23 

 

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

Educación Infantil 5 

Educación Primaria 11 

Educación Secundaria 15 

Mestras/es especialistas 7 

Orientación 1 

Persoal non docente 5 

Total 44 

 

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

 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula 3 ANOS  Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula 4 ANOS  Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula 5 ANOS A Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo B 

Aula 5 ANOS B Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 4 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula 1º A Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula 1º B Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado 5 
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Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula 2º A Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula 2ºB Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula 3º A Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado 7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula 3ºB Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula 4º A Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula 4ºB Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula 5º A Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula 6º A Nº de alumnado asignado 14 Nº de profesorado asignado 8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula 6º B Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado asignado 7 

 

 

 

8. Medidas específicas para grupos de Educación Infantil (con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo 

das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

As aulas de educación infantil organizaranse en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se 

aplicarán criterios de limitación de distancia. Non obstante, para o traballo de aula, xogo en recantos, 

asembleas e merendas, cada alumno e alumna permanecerá nun espazo concreto respectando as medidas 

de seguridade que se expoñen a continuación. 

 

O traballo de aula (ver planos das aulas), levarase a cabo mediante grupos colaborativos dun máximo de 

5 alumnos/as, intentarase que sempre sexan os/as mesmos/as. As mestras farán esta distribución en fun-

ción das características do seu alumnado para que o grupo funcione da mellor forma, intentando que 

existan o menor número de conflitos posibles (por este motivo e atendendo sempre as necesidades e 

características do alumnado, a distribución inicial dos grupos colaborativos pode verse modificada). 

 

Para o xogo en recantos delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, garantindo a desinfec-

ción posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. 

A tipoloxía e os materiais destes espazos poderán ser cambiados ao longo do curso para unha correcta 

motivación e estimulación do alumnado. 
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Inicialmente as aulas de infantil contarán con varios recantos en función do espazo e idade do alumnado 

(xogo simbólico, lóxica, biblioteca, arte, construción…). A súa vez, estas zonas estarán divididas en va-

rios espazos para garantir o uso individual do alumnado. Por exemplo no recanto de xogo simbólico 

existirán as seguintes zonas: cociña, supermercado, perruquería ou casiña. 

 

As asembleas realizaranse diariamente en varios momentos da xornada. Nas aulas nas que por motivos 

de espazo o alumnado non poida situarse nesta zona respectando as normas, permanecerá sentado nas 

súas cadeiras.  

 

As merendas realizaranse na aula de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados. 

 

Cada alumno/a terá o seu propio kit básico de material de traballo que consistirá nunha caixa con obxectos 

de uso máis común: lapis, cores, pegamento, taco de plastilina, tesoiras, rotulador negro, pequena pizarra 

vileda, letras móbiles, etiqueta do nome…. 

 

Cando sexa necesario empregar material común dentro do grupo colaborativo, distribuirase en gavetas 

ou caixas; será desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. 

 

Existirán zonas ben diferenciadas (mobles gaveteiros, bandexas apilables…) para que o alumnado poidan 

gardar o material escolar de uso individual e os seus traballos. Asemade existirán zonas concretas, con 

espazos de uso individual, onde o alumnado poderá colgar a súa roupa de abrigo e gardar a bolsa da 

merenda. 

 

O alumnado non poderá traer ao centro obxectos ou xoguetes persoais, salvo no caso de que as mestras o 

soliciten para a realización dun traballo ou actividade concreta. Neste suposto este material será debida-

mente desinfectado.  

 
Comezarase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a 

concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico.  

 

Os dispensadores de xel hidroalcohólico non serán accesibles sen supervisión. 
 

 

 

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 incidencias e ausencias) 

Serán os os teléfonos do centro e o correo electrónico do centro. 

 

10. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado) 

Serán os procedementos habituais de rexistro de ausencias que figuran no centro. Asemade, crearase un libro de 

rexistro de ausencias diario para o alumnado, e outro máis para o persoal do centro. Estarán custodiados na Secre-

taría do centro. 

 

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

Relizarase mediante a aplicación Educovid, que é a canle informática para estes casos. 
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Id. 
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) 

Véxase o modelo “Croques das aulas”. 

 

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) 

Cada grupo de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria ten unha aula de referencia asig-

nada. Realizaranse desdobres dos grupos en Educación Secundaria en certas materias, para o cal se ubicará o me-

nor dos grupos desdobrados nas aulas dispoñibles a tal efecto. 

 

14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación 
(determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do centro 

e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no 

protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021) 

No Departamento de Orientación realizarase unha ventilación da estancia con frecuencia, especialmente se está 

programada algunha visita do alumnado, familiares do alumnado ou outras persoas. Nas aulas de PT de AL, proce-

derase a desinfectar todo o material de uso colectivo ao remate de cada sesión lectiva e a ventilación da aula du-

rante 15 minutos. 

 

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

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por otros motivos coas familias, priorizarase a comunicación por telé-

fono ou videochamada. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser presen-

cial, esta realizarase nun espazo que cumpra as medidas esixidas de distancia física e ventilación en Educación In-

fantil e Primaria; e na Sala de Visitas do centro para Educación Secundaria, que é un espazo exclusivo para 

reunións desta natureza. Dita sala dispón de obstáculos físicos para manter a distancia de seguridade, de produtos 

de limpeza de mans, e o emprego de máscaras será de uso obrigatorio para as familias visitantes. 

 

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

A canle de información básica é a páxina web do centro. Adicionalmente, proporcionaráselle información ás fami-

lias a través do servizo de mensaxería Abalar, da conta de correo electrónico que se proporcionou ao centro para o 

contacto, a través de chamadas telefónicas e, se fose o caso, da Aula Virtual. 

Informarase ao alumnado, a través de sinalización en solos, paramentos e difusión de cartelería, sobre as normas de 

obrigado cumprimento sobre os hábitos de hixiene e protección da saúde. Así mesmo, proporcionarase informa-

ción ás familias mediante medios escritos acerca das medidas de protección da saúde levadas a cabo no centro es-

colar. 

 

17. Uso da máscara no centro. Hixienización de mans. 

A utilización da máscara é obrigatoria en todo o centro, agás para os nenos menores de seis anos, para os que o seu 

uso é recomendable. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo espe-

cífico para gardala en caso necesario, como por exemplo cando vaian ao comedor. A obriga do uso de máscara non 

será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse 

agravada polo uso da máscara. A imposibilidade do uso de máscara deberá ser acreditada polo facultativo corres-

pondente.  

 

A hixienización das mans realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída 

ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre antes e despois de ir ao aseo. A hixieniza-

ción das mans á entrada realizarase cando o alumnado chegue á clase; e á saída nos momentos previos a saír da 

aula. 
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O Plan de Adaptación á Situación Covid será publicado na páxina web do centro, e remitido por correo electrónico 

a todo o persoal docente e non docente do centro educativo. 

 

 

 

Id. 
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) 

Servizo de limpeza (mañá) de 10:20 a 12:20 horas. 

• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado.  

• Limpeza/desinfección dos baños de, polo menos, dúas veces ao longo da xornada lectiva.  

• Limpeza dos pasamáns  

• Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente. 

 

 

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) 

Servizo de limpeza (tarde): 

• Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.  

• Limpeza e desinfección dos despachos  

• Limpeza e desinfección da sala de mestres 

 

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

O persoal de limpeza utilizará máscara, luvas, o uniforme de limpeza e pelo recollido. Empregarán o material de 

desinfección especificado dende a Consellería. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Está incluido no Protocolo de limpeza e desinfección (Anexo I). 

 

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

Está incluido no Protocolo de limpeza e desinfección (Anexo II). 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), para 
desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). O resto de 
papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral (labras de la-
pis, plásticos que non sexan de reciclaxe...). Disponse dun contenedor específico para depositar os pa-
nos e otros productos utilizados polas persoas sospeitosas de padecer un contaxio. 
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Id. 
Material de protección 

 

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

O centro contará con material: papeleiras con pedal, sinalización, cartelería, xel hidroalcohólico, máscaras, luvas, 

panos desbotables, termómetros, limpador desinfectante para superficies de uso común, viseiras protectoras, 

cintas para delimitar os espazos e unha mampara de protección para atención ao público na Secretaría. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa Secretaría do centro distribuír ou organizar a distribución do 

material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. 

 

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

O centro contará cun libro de rexistro no que figure o material funxible: cantidade, asignación e data de entrega. 

 

Id. 
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) 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e otros 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 coren-

tena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

 

2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas com-

patibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espazo sepa-

rado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que 

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

 

3. 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 sanita-

rio. 

 

4. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa do alum-

nado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá na apli-

cación informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos compañei-

ros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo. 
 

5. 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 ese mesmo día, acu-

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

 

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Territorial de Sa-

nidade, 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 

gromo. 
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7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do Grupo de Coordinación e Se-

guimento da Pandemia determinará en cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medi-

das de corentena o que se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educa-

tiva, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 

 

8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias aulas, dun 

nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade. 

 

9. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obrigatoria que im-

plicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas 

que teñan a consideración de contacto estreito. 

 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente protocolo 

relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver 

a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de 

persoal sensible. 

 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

  

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da 

aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da ma-

teria de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a dispo-

sición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poner tarefas ao alumnado que reforcen co contido da mate-

ria ou a avaliación continua da mesma. 

 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla de equipamento 

para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada 

por medios telemáticos. 

 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as medidas 

oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

 

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes medi-

das: 

 

a) Continuidade do proceso formativo do alumnado a través das aulas virtuais creadas durante o mes de se-

tembro. 

b) Contemplase a posibilidade de impartir docencia virtual mediante o uso de plataformas coma Cisco We-

bex. 

c) Emprego da páxina web do centro, servizo de mensaxería de Abalar móvil, correos electrónicos e por vía 

telefónica. 

 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase unha planificación do 

retorno a actividade presencial. 
 

 

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) 

As comunicacións serán efectuadas polo coordinador do Equipo COVID. 

 



 

 

 

 

Páxina 12 de 23  

Id. 
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 

 

30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, 

de ser o caso, de persoal substituto) 

Serán remitidas a través da Dirección do centro. A persoa interesada na declaración de persoal sensible por 

causas de saúde, deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que 

exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser 

considerado persoal sensible (anexo III deste Plan). 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 (anexo IV). 

 

 

Id. 
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 os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer 

deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

Para a entrada do alumnado de Educación Infantil e Primaria que empregue o transporte escolar, utilizará a entrada 

sur (portal grande). O alumnado de Educación Infantil que non empregue o servizo de transporte utilizará a entrada 

oeste (porta pequena). O alumnado de Educación Primaria que non empregue o servizo de transporte utilizará a porta 

principal do centro. 

 

• Alumnado de Educación Infantil e Primaria de transporte escolar: 9:15 horas. 

• Alumnado de Educación Infantil e Primaria non de transporte escolar: 9:15 a 9:30 horas. 

 

Para a entrada do alumnado de Educación Secundaria, a totalidade utilizará a entrada sur (portal grande). 

 

O anterior será de aplicación tamén para as saídas. 

 

 

Organización das entradas ao centro 

 

O período de adaptación do alumnado de 4º curso de Educación Infantil á entrada e saída durante este tempo 

realizarase pola porta principal. As familias non poderán acceder ao edificio principal. Evitarase a confluenza dos 

diferentes grupos, polo que os horarios estarán ben separados no tempo.  

 

O alumnado usuario de transporte será o primeiro que entrará no recinto escolar, empregando a entrada sur (portal 

grande).  

 

Con carácter xeral para todo o alumnado de Educación Infantil e Primaria: 

 

O alumnado de Educación Infantil e de Educación Primaria usuario de transporte será dirixido ás aulas polo 

profesorado que nese momento esté no patio, mantendo a orde e a distancia de seguridade. Na clase estará o 

profesor/a de 1ª hora. 

 

Ao redor das 9:15 horas abrirase a porta oeste (porta pequena) para permitir a entrada ao alumnado  de Educación 

Infantil non usuario de transporte. O alumnado de Educación Infantil poderá vir acompañado por un proxenitor ou 

persoa autorizada. As familias non poderán acceder ao edificio principal. O alumnado será dirixido ás aulas polo 

profesorado que nese momento esté no patio, mantendo a orde e a distancia de seguridade. 
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Ao redor das 9:15 horas abrirase a porta principal para permitir a entrada ao alumnado  de Educación Primaria non 

usuario de transporte. As familias non poderán acceder ao recinto escolar. O alumnado será dirixido ás aulas polo 

profesorado que nese momento esté na entrada.  

 

O alumnado de ESO, segundo vaia chegando ao centro, irá dirixíndose á súa aula de forma ordenada e gardando a 

distancia de seguridade, onde os esperará o profesorado que imparte clase na primeira hora. Dous/dúas docentes de 

garda de entrada velarán por que a entrada do alumnado se realice dunha forma ordenada e segura.  

 

 

Organización das saídas do centro 

 

Educación Infantil e Primaria: 

 

• Alumnado que non fai uso do comedor: 

 

O alumnado de Educación Infantil sairá as 14:15 horas, de forma escalonada pola porta oeste (porta 

pequena) do patio. As familias poderanse achegar ao patio para recoller ao alumnado. 

 

O alumnado de 1º e 2º Educación Primaria sairá ás 14:30 horas, de forma escalonada, por esta orde, pola 

porta oeste (porta pequena) do patio. O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º sairá ás 14: 30 horas, de forma 

escalonada, por esta orde, pola porta principal.  

 

• Alumnado que faga uso do comedor e transporte: 

 

O alumnado que utilice o transporte da empresa Arriva dirixirase á zona cuberta das pistas de baloncesto, 

mantendo a distancia de seguridade e organizándose en ringleiras por itinerarios (itinerario 3: cruce de 

Bermás – Recta de Cobas; itinerario 4: Vilachán – Cruce de Villabuil; itinerario 5: Saamil – As Quintas). 

 

O alumnado que utilice o transporte das empresas Freire ou Grabanxa dirixirase ao patio cuberto, 

organizándose en ringleiras e mantendo a distancia de seguridade. 

 

• Alumnado que faga uso do comedor, pero non do transporte, sairá pola porta principal do centro.  

 

O horario de saída será ás 15:30 horas unha vez rematado o servizo de comedor escolar. 

 

 

ESO: 

 

O alumnado de ESO abandonará a súa aula cando soe o timbre, escalonadamente por cursos para evitar 

aglomeracións no corredor. Tódolos grupos sairán pola porta do edificio principal da ESO. A saída producirase de 

modo que os cursos que estean máis alonxados desa porta sexan os primeiros en saír, e os máis próximos, os 

derradeiros. 

 

Un docente de garda de saída vixiará e dirixirá ao alumnado cara á entrada sur (portal grande), evitando que se 

formen aglomeracións. O outro docente de garda de saída, situado na entrada sur (portal grande), dirixirá ao 

alumnado cara ao exterior, ben faga uso do transporte ou non. O profesorado de garda de última hora situarase nesas 

dúas portas colaborando na organización da saída ata que chegue o profesorado de garda de saída. 

 

O alumnado de ESO  que non estea autorizado a saír só, agardará a que o reciba a familia, acompañado polo 

profesorado de garda de saída, utilizando a porta sur (portal grande). 

 

O alumnado de todo centro circulará sempre de forma ordenada, pola marxe dereita nos corredores e mantendo a 

distancia de seguridade. 

 

Durante a xornada dos martes: 
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• Alumnado que non fai uso do comedor:  

Os martes: sairá pola porta principal ás 13:20 horas. Volverá a entrar pola mesma porta ás 14:55 horas, 

dirixíndose á súa aula. 

• Alumnado que fai uso do comedor: 

Unha vez rematadas as clases, o alumnado dirixirase ao comedor, que utilizarán de 13:20 a 14:00 horas. 

  

 

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—) 

A entrada e saída do centro está contemplada no punto 31. Na circulación no interior do centro, os membros da 

comunidade educativa circularán pola súa dereita, á beira da parede. O uso do elevador do centro quedará 

estrictamente limitado a aquelas persoas que o necesiten polas súas circunstancias persoais. 

 

En tódalas escaleiras do centro serán de aplicación as seguintes indicacións: 

 

• Non se poderán utilizar simultáneamente para subir e baixar. 

 

• No caso de que dous grupos ou persoas conflúan dipostos a utilizalas, en sentidos opostos (subindo e bai-

xando), as persoas que baixen deben ceder o paso ás que están subindo, primándose así a subida fronte a 

baixada. As persoas que baixen deben agardar ata que as escaleiras queden libres, mentres que as persoas 

que subiron deben dirixirse ao seu destino. 

 

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) 

Na entrada principal do centro e nos corredores, así como no comedor, nas aulas e en espazos de uso común 

disponse de sinalización acerca do uso obrigado da mascarilla e a súa correcta utilización, e a distancia de 

seguridade interpersoal. Así mesmo, nos corredores existe sinalización no chan para marcar a direccionalidade de 

circulación. Nos baños existen carteis informativos sobre o lavado das mans, aforo e grupo usuario. Nas escaleiras 

existen carteis sobre a prioridade de circulación. Existen sinais no arquivo e en Conserxería de limitación de 

acceso aos mesmos.  

 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Están contempladas no punto 31. 

 

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

Entradas: 

 

En Educación Infantil e Primaria serán tres docentes. 
En Educación secundaria serán dous docentes. 

 

Durante os recreos: 

• En Educación Infantil, cada grupo estará custodiado por un docente: 4 docentes. 

• En Educación Primaria: 6 docentes. 

• En Educación Secundaria: 2 docentes. 

 

Saídas: 
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En Educación Infantil e Primaria, o alumnado non usuario do comedor quedará a cargo da/o profesor/a co que 

estiveron na última hora. 

 

En Educación Infantil e Primaria, o alumnado usuario do comedor será custodiado pola Dirección, a encargada de 

comedor e as/os nais/país colaboradores. 

 

En Educación Secundaria disponse dos dous docentes que teñen garda de saída. 

 

Id. 
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) 

Debido á necesidade de aulas no presente curso académico, o espazo que o centro pode poñer á disposición da co-

munidade educativa para este servizo é o anexo ao comedor e mailo corredor adxacente. O emprego de máscaras e 

a desinfección do espazo será obrigado. 

 

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) 

Non se contemplan. 

 

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

As xuntanzas da ANPA non se realizan no centro educativo. Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente 

de xeito telemático. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non presencial me-

diante vídeochamada ou teléfono. Se non fose viable por imposibilidade dos proxenitores e a reunión teña que ser 

presencial, adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos 

a distancia de seguridade e o emprego de máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

Non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas.  

 

 

Id. 
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) 

Os vehículos de transporte de alumnado non entran no recinto escolar. E todo o alumnado que o solicita e lle 

corresponda pode utilizar o transporte. 

 

O espazo de espera para o alumnado que emprega o transporte escolar está recollido no punto 31 deste Plan. O 

alumnado ten que ir provisto de máscara e gardar a distancia de seguridade. Asignaranse asentos fixos para todo o 

curso. Os acompañantes da empresa velarán pola vixilancia do alumnado e que todos as/os usuarias/os ocupen o 

seu posto no vehículo e leven posta a máscara durante todo o traxecto.  

 



 

 

 

 

Páxina 16 de 23  

 

 

Id. 
Medidas de uso do comedor 

 

42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o 

uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal 

do centro) 

 

Utilizanrase o comedor e o espazo anexo. Todo o alumnado terá asignado un sitio fixo durante todo o curso. A en-

trada e a saída do comedor faranse escalonadamente. 

 

Quendas dos martes (EI, EP e ESO): 

 

1ª quenda ESO de 13:20 a 14:00 horas, ventilación e desinfección de 14:00 a 14:30 horas. 

2ª quenda EI e EP de 14:30 a 15:15 horas, ventilación e desinfección polo persoal de cociña. 

 

 

Ventilación: 

 

A ventilación do comedor realizase a través de 3 ventanas pequenas que dan ao exterior, 2 pequenas que dan a 

unha galería e 2 portas de acceso á galería. 

 

A ventilación do espazo anexo realízase a través dunha ventana pequena situada na parte superior da parede, e a 

porta que dá a un corredor con saída ao exterior.  

 

 

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 será o establecido no artigo 8º, punto 4, apartado f da Orde do 21 de febreiro de 2007 pola 

que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes 

públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

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 será o establecido no artigo 5º, punto 2 da Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a 

organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non 

universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

 

Id. 
Medidas específicas para o uso doutros espazos 

 

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

centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns 

ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza) 

Realizarase unha correcta ventilación do patio cuberto ao rematar os recreos e despois da entrada do alumnado de 

ESO. 

 

No recibidor non deberán de confluir máis de 5 persoas. Os bancos serán de uso individual, e deberán de ser 

convenientemente hixienizados despois do seu uso. 

 

A Sala de Visitas será utilizada únicamente de xeito excepcional, e o seu mobiliario deberá ser correctamente 

desinfectado despois do seu uso. 
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O Espazo de Illamento COVID será utilizado únicamente polo alumnado indisposto ou que amose síntomas 

compatibles con COVID e a persoa que o acompañe. Despois do seu uso será minuciosamente desinfectada e 

ventilada. 

 

A Conserxería e mailo arquivo serán únicamente utilizados polo conserxe, e en caso de ausencia polo persoal de 

administración ou o equipo directivo. Calquera material que sexa utilizado, despois do seu uso será 

minuciosamente desinfectado. 

 

A Aula de Convivencia será utilizada únicamente polo profesorado e máis o alumnado que necesite ser atendido 

nela. Despois de ser utilizada, o mobiliario e os equipos empregados serán desinfectados, e realizarase unha 

correcta ventilación. 

 

A Aula de Titoría de Educación Primaria terá un aforo de 3 persoas.  Despois de ser utilizada, o mobiliario e os 

equipos empregados serán desinfectados, e realizarase unha correcta ventilación. 

 

As aulas de informática serán utilizadas en caso necesario para impartir as materias de Atención Educativa e 

Valores Sociais e Cívicos en Educación Primaria; e para a docencia de Valores Éticos ou Relixión en Educación 

Secundaria. Despois de ser utilizada, o mobiliario e os equipos empregados serán desinfectados, e realizarase unha 

correcta ventilación. 

 

 

 

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

No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira 

individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Coidarase es-

pecialmente do uso da máscara no pavillón. 

 

Posibles espazos de uso: aula, pavillón, patio, espazos ao aire libre. A climatoloxía condiciona que sexa o pavillón 

ou a aula ordinaria o lugar que utilizaremos maioritariamente. 

 

USO DO PAVILLÓN. 

 

Estableceranse na pista puntos con hidroxel, desinfectante, panos desbotables e papeleira. 

 

Realizarase unha desinfección de mans utilizando solución desinfectante á entrada e á saída. 

 

Nas áreas sinalizadas depositaranse as mochilas, chaquetas, etc,  sen que estas entren en contacto, mantendo en todo 

momento a distancia. Ao finalizar a clase recolleranse as mochilas e chaquetas de maneira ordenada e evitando 

aglomeracións. 
 

Establecerase como área restrinxida o almacén de material e os vestiarios. Debido a coincidencia masiva nos 

vestiarios sen posibilidade de respetar as medidas de distanciamento social, contacto con superficies, etc, os días que 

teñan Educación Física deben asistir á escola coa roupa apropiada para a práctica e útiles de aseo evitando o uso de 

aneis, pulseiras, colgantes e o pelo recollido. 

 

Poderán facer uso do  aseo só de xeito individual e sempre comunicándollo ao profesor/a,  e deberán desinfectar, 

lavar  as mans á saída do mesmo. 

 

Recoméndase que os panos desbotables que  o alumnado empregue para o secado de mans ou para o cumprimento 

da “etiqueta respiratoria”, desinfección de material etc,  sexan refugados en papeleiras ou contedores con bolsa e 

protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal. 
 

Marcaranse áreas ou espazos individuais adecuados ás actividades a desenvolver durante a sesión, no caso de que 

sexa posible.  

 

Cando se traballen algúns contidos poderáselle recomendar e pedir ao alumnado que porte o seu propio material. 
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Na medida do posible os exercicios serán individuais,  minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por 

varios alumnos e procurarase a súa limpeza e desinfección antes e  despois do seu uso e a realización de hixiene de 

mans. Evitarase compartir material.   

Priorizarase o uso de material que sexa máis sinxelo desinfectar. 

 

Implicarase ao alumnado na conciencianción social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.  

Implicarase ao alumnado no proceso de limpeza e desinfección sempre que non entrañe ningún risco. 

 

Colocación nas instalación e espazos de Educación Física cartelería visible coas normas básicas de seguimento. 

 

No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase acompañamento deste nas entradas e saídas, dando 

sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 

Deberase facer unha desinfección rápida e suficiente dos materiais, equipamentos e áreas de mochilas e chaquetas 

despois de cada clase. 

 

 

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

Durante os cambios de aula, o alumnado e profesorado deberán manter a distancia de seguridade de 1,5 metros nos 

corredores, e seguir a direccionalidade sinalada neles. A circulación deberá ser fluida, evitando a formación de 

grupos. 

 

Unha vez que un grupo abandone unha aula de uso común, ou que non sexa a súa, deberá desinfectar o mobiliario 

e os elementos que utilizou nesa aula, e realizar unha correcta ventilación da estancia. 

 

As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes 

ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de 

seguridade e hixiene que procedan. 

 

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

protocolo) 

1. Limítase o aforo ao 50%, que ao manter a distancia de 1,5 m. queda reducido a 11 usuarios/as (non enfronta-

dos), amáis do posto do profesor ou profesora encargado. As mesas e cadeiras quedan colocadas en lugares fixos 

con sinalización para que non sexan movidas do seu lugar. 

2. Retíraranse os pufs e as cadeiras sobrantes. 

3. Usarase o xel hidroalcólico, que estará nunha mesiña á entrada da biblioteca. Será obrigatorio lavar as mans con 

xel ao entrar e ao saír da biblioteca.  

4. Existirán produtos de limpeza para de superficies, tablets, etc. O alumnado de secundaria é responsable de hixie-

nizar o seu posto de traballo e cadeira ao entrar e sair. Este producto tamén queda á disposición do posible profeso-

rado usuario para limpar o ordenador de xestión. 

Empréstito: 

• En Educación Infantil non se realizará empréstito de libros a domicilio. 

• En Educación Primaria, a biblioteca sae ás aulas. Cada mes o profesorado do equipo de biblio- 

teca, en colaboración cos titores, fará unha selección de libros para cada curso, e levaranse nunha 

caixa. De volta á biblioteca, a caixa pasará en corentena o días ou horas que recomende a aseso-

ría de bibliotecas escolares 

• En Educación Secundaria, o empréstito o fará un profesor do equipo de biblioteca. O alum-

nado non pode tocar nin coller os libros. O alumnado poderá acudir ao posto de emprestito, de 

xeito individual, para solicitar o libro, sin entrar nela. No chan da biblioteca colocaranse marcas 

a 1,5 metros de distancia para manter a orde e distancia ao acudir a este servizo. 
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49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á realidade 

do centro) 

Cada un dos niveis do centro terá asignado un único aseo, que dispón dun mínimo de dous postos. Un dos postos 

será exclusivamente utilizado por alumnos, e o outro exclusivamente por alumnas. Aqueles postos adicionais que 

existan nos aseos do alumnado serán pechados. Cada aseo do alumnado poderá ser utilizado únicamente por 1 per-

soa simultaneamente.  

 

Distribución de aseos: 

 

• Planta baixa ao lado de conserxería: 1º EP B  e  2º EP 

• Planta baixa zona anexo comedor: emprego para mudar as familias ao alumnado de EI, madru-

gadores, pais/nais colaboradoras do servizo de comedor. 

• 1º andar: 3º EP e  4º EP 

• 2º andar: 5º, 6º de EP e 1º e 3º de ESO 

• Zona nova ESO: 2º ESO e 4º ESO 

 

 

 

 

Id. 
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, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas 

previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

O alumnado de Educación Infantil realizará os recreos no seu patio nunha quenda, haberá 4 zonas diferenciadas e 

debidamente sinalizadas para cada un dos grupos. 

  

O alumnado de Educación Primaria realizará os recreos nunha quenda, haberá 11 zonas zonas diferenciadas para 

cada un dos grupos do alumnado de Educación Primaria, a ratio de cada grupo nunca superará os 30 alumno/as e 

garantizarase a distancia de 1,5 m para cada alumno/a. 

 

• En Educación Infantil empregaranse 4 zonas: dúas no patio de Educación Infantil e outras dúas na zona 

contigua ao almacén da cocina e o anexo ao comedor. 

 

• En Educación Primaria, a zona exterior estará delimitada nas 11 zonas mencionadas, que ocupará cada 

un dos grupos, sendo estas: dúas zonas nos castiñeiros, dúas no patio cuberto, dúas zonas nas pistas de 

baloncesto, dúas zonas baixo a cuberta da pista de baloncesto, unha zona no horto, outra zona na parte 

dianteira exterior do patio cuberto, e a zona adxacente ao muro de entrada. Estas zonas vixiaranas seis 

docentes, distribuidos estratéxicamente. 
 

• En Educación Secundaria, establécense seis zonas exteriores: dúas zonas nos castiñeiros, unha zona no 

patio cuberto, e tres zonas nas pistas de baloncesto. Estarán vixiadas por tres docentes. 

 
O horario para ambos recreos será de 11:30 a 12:00. A baixada e subida ao recreo farase de forma escalonada de 

xeito que non se produzan aglomeracións. 

 

O alumnado de Secundaria ten dous recreos: un de 10:10 a10:30 e o outro de 12:10 a 12:30. O alumnado distribuirase 

por grupo/clase en cada unha das zonas delimitadas do patio.  

 

O alumnado de todo o centro, durante os días de chuvia, permanecerá nas súas aulas durante os recreos. 
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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) 

En Educación Infantil e Primaria os recreos serán vixiados polo profesorado, 4 mestres/as na Educación Infantil e 

6 na Educación Primaria. Existen un total de 8 docentes en Educación Infantil e 12 en Educación Primaria para 

cubrir as gardas de recreo, establecéndose por equipos estables e adxudicando a cada mestre unha zona 

determinada para todo o curso. A ratio de cada grupo nunca superará os 30 alumnos e garantizarase a distancia 

interpersoal de 1,5 m para cada alumno/a. 

 

Na Educación Secundaria, haberá 2 docentes de garda en cada recreo.  

 

En todas as etapas educativas, establecerase unha rotación semanal de alumnos por zonas, e na medida do posible 

intentarase que os docentes a cargo os acompañen na rotación. 

 

 

Id. Medidas especificas para alumnado de educación infantil e educación 
primaria 

 

52. Metodoloxía 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) 

Recollido no apartado 8. 

 

53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os xogos 

e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

A merenda na educación Infantil e Primaria realizarase na aula. Debido á situación da COVID-19, este ano o centro 

non proporcionará froita ao alumnado, por medidas de seguridade e hixiene.  

 

Id. 
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) 

No taller de Tecnoloxía aproveitando que ten dúas portas asignaremos unha como porta de entrada e outra 

como porta de saída. A porta situada á dereita, mirando dende o corredor, coñecida como porta principal, 

será utilizada para entrar, mentres que a secundaria quedará asignada como porta de saída. 
 
O alumnado deberá desinfectar o seu posto de traballo antes de saír da aula. Para iso remataremos as cla-

ses 3 minutos antes para poder realizar tal labor antes de que toque o timbre. 

 

A ventilación do taller será a contempla o protocolo. 

 

Cando se utilicen ferramentas do taller ou material común ó resto do alumnado, deberá ser desinfectado 

coas substancias dispostas para tales efectos, unha vez foron usadas e antes de devolvelas ao seu sitio. 

Establecerase un sitio para cada alumno ou alumna e deberán sempre ocupar ese lugar agás que o profe-

sor dispoña algo distinto. 

 

Sempre que teñamos que desprazarnos a un lugar diferente do noso posto, deberase circular de tal forma 

que se deixe o centro da aula á esquerda. 
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O alumnado terase que sentar a unha distancia mínima de 1,5 metros de distancia da persoa mais pró-

xima. Non se poderán realizar traballos en grupo como se viña a facer habitualmente. Estes substi-

tuiranse por traballos manuais de taller individuais. 
 

 

 

Id. 
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) 

Aquel alumnado con dificultade ou problemas a nivel motor empregarán o elevador para os seus despra-

zamentos de xeito preferente. O baño adaptado do centro será empregado únicamente por este alum-

nado. 

O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de protec-

ción e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

Nas aulas de PT e AL: 

Tendo en conta as medida decretadas no protocolo publicado, con respecto ao alumnado con NEE, na aula de A.L, 

teranse en conta os seguintes aspectos:  

 

• Emprego de material de protección individual (máscara, pantalla, …) 

• Deberase prestar unha atención especial na hixiene e limpeza, e no uso non compartido e tipo de materiais 

que podan xerar riscos.  

• Ao prestar asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de maneira consecutiva:  desinfectaranse 

as superficies empregadas e ventilarase a aula entre todas as sesións. 

• Cando se empregue o espello, ordenador, etc… procederase á súa desinfección. 

• Empregaranse obxectos e xoguetes que se podan limpar o desinfectar de maneira sinxela.  

• Será necesario programar e organizar previamente o material que se vaia empregar para cada día e mantelo 

retirado do resto. 

• Priorizarase o uso individual de  materiais (contos, imaxes impresas, …) ou outros que podan xerar risco, 

mantendos separados en contedores que eviten  o contacto de uns cos outros. 

• Non se empregará xel hidroalcohólico co alumnado que se mete a man a boca. 

• Despois de cada limpeza e desinfección, os materiais empregados  e os equipos de protección empregados  

desbotaranse de forma segura, procedéndose posteriormente ao lavado das mans. 

• Procurarase crear grupos estables: no caso de que a atención non sexa individualizada, procurarase que o 

alumnado sexa do mesmo grupo, mantendo a distancia de seguridade cando sexa posible ou separados por 

unha mampara. 
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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) 

A/O auxiliar coidador/a usará en todo momento a máscara e manterá a distancia de seguridade cando sexa 

posible. 

 

 

Id. 
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) 

O aforo da sala de profesorado é de 13 persoas. E o da titoría de Educación Primaria, de 3 profesores. Todo o 

material de uso común (a fotocopiadora, a máquina de café, os equipos informáticos, o microondas, a mesa común, 

as cadeiras, etc), deberán de ser desinfectados despois do seu uso. Realizarase unha correcta ventilación deste 

espazo sobre todo  ao rematar os recreos. O acceso á Secretaría estará limitado ao equipo directivo e á 

administrativa. 

 

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) 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais, cando non 

sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

 

Reunións dos órganos colexiados: 

• Claustro: levaranse a cabo nun espazo a determinar polo equipo directivo que reúna as condicións de 

seguridade e distancia interpersoal. No caso de que a situación o impida, empregarase a comunicación 

telemática usando a plataforma ofertada. 

• Consello escolar: empregaranse medios telemáticos. 

 

 

Id. 
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) 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e a hixiene fronte á covid-

19. 

Con respecto a este punto, cumprirase coas premisas descritas no protocolo das Consellerías de Educación e 

Sanidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Páxina 23 de 23  

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, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención 

e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 

A información difundirase a través da web do centro (seguindo sempre as recomendacións que tanto a Consellería 

de Sanidade como a de Educación estimen oportunas), do correo electrónico para o persoal do centro, do servizo de 

Mensaxería Abalar e das titorías do alumnado. 

 

61. Profesorado  coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado que, 

en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a 

comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos 

compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean 

dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)   

Antonio Carril Regueiro (Coordinador TIC) 

Beatriz Vives Campos (Directora de centro) 

Ana Belén Gil Ferro (Xefa de Estudos de Educación Infantil e Primaria) 

Carlos Vázquez Pereiro (Xefe de Estudos de Educación Secundaria) 

María Begoña Regueira Guntín (Docente de Educación Primaria) 

 

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) 

O equipo directivo elaborará o Programa de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para que a 

comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. Este documento recollerá toda aquela información rela-

tiva á nova organización e funcionamento do centro, as accións formativas que se tomarán se a modalidade de ensino 

presencial deixa de selo e a atención a aspectos emocionais derivados destas novas situacións. 

 

63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa, 

será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

O plan de adaptación á situación COVID será publicado na páxina web do centro, e remitido aos correos dos mem-

bros dos órganos colexiados e á Inspección Educativa. 

 


