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ANEXO V: “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19                                  
NO CURSO 2020-2021” 

 

 
 

1. Datos do centro 

 

Código   Denominación 

36000341 CEIP PLURILINGÜE A PEDRA 

 

Enderezo C.P. 

A PEDRA Nº 26 36930 

Localidade Concello Provincia 

BUEU BUEU PONTEVEDRA 

Teléfono Correo electrónico 

886 159 712/10/13 ceip.apedra@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipapedra/ 
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Id. Medidas de prevención básica 

 

2. Membros do equipo COVID 

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

625615235 

Membro 1  Mª LUISA VIDAL FRAGUAS Cargo DIRECTORA (Coordinadora) 

Suplente Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ GERMADE XEFA DE ESTUDOS 

Tarefas asignadas 

 Nomear os membros do equipo COVID-19. 
 Servir de referencia para o todo o persoal, profesorado, alumnado e 

familias. 
 Elaborar este Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/21 

e a súa posterior comunicación ao persoal do centro, a todas as familias, 
ao alumnado dos niveis de ensino obrigatorio e enviar á inspección 
educativa, xunto co resto da documentación correspondente ao inicio de 
curso. 

 Proporcionar, facilitar e asegurar que a información sobre os protocolos 
de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 
chegan e son comprendidas por toda a Comunidade educativa. 

 Establecer unha canle de comunicación cos membros da Comunidade 
Educativa: abalar móbil (familias), correo electrónico/whatsapp 
(mestras/es) 

 Elaborar o inventario  dos elementos de sinalización e das máscaras de 
protección distribuídos pola Consellería e arbitrar o mecanismo de 
distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para a 
actividade propia do centro. 

 Colaborar coa secretaría do centro na organización, distribución, 
contabilización e inventario separado para certificar os consumos e 
gastos producidos, dos equipos de protección (xel hidroalcohólico,  
dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, 
luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e máscaras de 
protección) que será adquirido polo centro educativo, con cargo aos 
gastos de funcionamento. 

 Contactar coa Xefatura Territorial  de Sanidade para comunicar a 
aparición ou sospeita dun suposto caso de coronavirus do alumnado, 
profesorado ou persoal do centro. 

 Ter a disposición unha relación onde apareza todo o persoal do centro e o 
alumnado por aula co seu mestre titor e os especialistas que imparten en 
cada grupo: identificación persoal, números de teléfono e enderezo por se 
houbese que trasladar os datos ás autoridades sanitarias. 

 Establecer as actuacións a desenvolver, en colaboración coas 
autoridades sanitarias e educativas, durante a fase 1 (adecuación dos 
espazos) para a reactivación por fases e o reinicio da actividade lectiva no 
caso da suspensión da mesma pola aparición dun abrocho. 

Membro 2 ALBA FIUZA FERNÁNDEZ Cargo Coordinadora equipo infantil 

Suplente LUCÍA PÉREZ CASAS Mestra apoio infantil 

Tarefas asignadas 

 Servir de referencia para o todo o persoal, profesorado, alumnado e 
familias de infantil. 

 Participar na elaboraciñon deste Plan de Adaptación á situación COVID-
19 no curso 2020/21 e a súa posterior comunicación ao persoal do centro, 
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a todas as familias do alumnado de infantil. 
 Proporcionar, facilitar e asegurar que a información sobre os protocolos 

de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 
chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa de infantil. 

 Establecer unha canle de comunicación cos membros da Comunidade 
Educativa de educación infantil: abalar móbil (familias), correo 
electrónico/whatsapp (mestras/es) 

 Elaborar o inventario  dos elementos de sinalización e das máscaras de 
protección distribuídos pola Consellería e arbitrar o mecanismo de 
distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para a 
actividade propia do centro de infantil. 

 Colaborar coa secretaría do centro na organización, distribución, 
contabilización e inventario separado para certificar os consumos e 
gastos producidos, dos equipos de protección (xel hidroalcohólico,  
dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, 
luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e máscaras de 
protección) que será adquirido polo centro educativo, con cargo aos 
gastos de funcionamento. 

 Ter a disposición unha relación onde apareza todo o persoal do centro de 
infantil e o alumnado por aula co seu mestre titor e os especialistas que 
imparten en cada grupo: identificación persoal, números de teléfono e 
enderezo por se houbese que trasladar os datos ás autoridades 
sanitarias. 

 Establecer as actuacións a desenvolver, en colaboración coas 
autoridades sanitarias e educativas, durante a fase 1 (adecuación dos 
espazos) para a reactivación por fases e o reinicio da actividade lectiva no 
caso da suspensión da mesma pola aparición dun abrocho. 

Membro 3 Ana Mª Cabaleiro Acuña Cargo Titora primaria 

Suplente Lina García Porto Mestra PT 

Tarefas asignadas 

 Servir de referencia para o todo o persoal, profesorado, alumnado e 
familias de primaria. 

 Participar na elaboración deste Plan de Adaptación á situación COVID-19 
no curso 2020/21 e a súa posterior comunicación ao persoal do centro de 
primaria. 

 Proporcionar, facilitar e asegurar que a información sobre os protocolos 
de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 
chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa de 
primaria. 

 Establecer unha canle de comunicación cos membros da comunidade 
educativa en primaria: abalar móbil (familias), correo electrónico/whatsapp 
(mestras/es) 

 Elaborar o inventario  dos elementos de sinalización e das máscaras de 
protección distribuídos pola Consellería e arbitrar o mecanismo de 
distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para a 
actividade propia do centro de primaria. 

 Colaborar coa secretaría do centro na organización, distribución, 
contabilización e inventario separado para certificar os consumos e 
gastos producidos, dos equipos de protección (xel hidroalcohólico,  
dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, 
luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e máscaras de 
protección) que será adquirido polo centro educativo, con cargo aos 
gastos de funcionamento. 

 Ter a disposición unha relación onde apareza todo o persoal do centro de 
primaria e o alumnado por aula co seu mestre titor e os especialistas que 
imparten en cada grupo: identificación persoal, números de teléfono e 
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enderezo por se houbese que trasladar os datos ás autoridades 
sanitarias. 

 Establecer as actuacións a desenvolver, en colaboración coas 
autoridades sanitarias e educativas, durante a fase 1 (adecuación dos 
espazos) para a reactivación por fases e o reinicio da actividade lectiva no 
caso da suspensión da mesma pola aparición dun abrocho. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro  CENTRO DE SAÚDE DE BUEU Teléfono 986323313 

Contacto Dr. Josefa Ares     (Suplente - Dra Mª José Aquino) 

 

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

Ao ter dous edificios separados debemos establecer dous espazos de illamento diferenciados. Así: 
 No edificio de infantil (situado na rúa Ramón Bares s/n) o espazo de illamento será unha 

pequena sala que se atopa na entrada do centro. Contará co xel hidroalcohólico, panos 
desbotables, unha papeleira de pedal e materiais de desinfección e limpeza. 

 No edificio de primaria será a 2ª aula de inglés no corredor de 5º e 6º e no caso de ser preciso 
un segundo espazo será a 1ª aula de inglés no corredor de 1º e 2º.   Os elementos de 
protección cos que contan son: dispensador de xel hidroalcohólico, panos desbotables, 
papeleira de pedal, materiais de desinfección e limpeza. 

 

5.  Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e 

indicar o número total)  

CURSO GRUPO A  GRUPO B GRUPO C TOTAL 

4º infantil 15 15  30 

5º infantil 22 22  44 

6º infantil 15 17  32 

TOTAL ALUMNADO INFANTIL  106 

1º primaria 15 18 18 51 

2º primaria 22 22  44 

3º primaria 24 23  47 

4º primaria 22 24  46 

5º primaria 24 25  49 

6º primaria 21 22  43 

TOTAL ALUMNADO PRIMARIA  273 

TOTAL ALUMNADO (INFANTIL+PRIMARIA)  381 

 

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

PROFESORADO INFANTIL 8 

PROFESORADO PRIMARIA 13 

ESPECIALISTAS 10 

ORIENTACIÓN 1 

PERSOAL NON DOCENTE INFANTIL (Limpador/a) 1 
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PERSOAL NON DOCENTE PRIMARIA (Conserxe, Auxiliar administrativa, auxiliar de 
conversa, limpador e coidadora) 

5 

TOTAL 38 

 

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

 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo A 

Aula 

3 ANOS A Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado: 
titora, mestra apoio/psicomotricidade, 
especialistas (inglés+música+relixión 
católica) 

5 

 

Etapa INFANTIL Nivel 4º Grupo B 

Aula 

3 ANOS B Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado:  
titora, mestra apoio/psicomotricidade, 
especialistas (inglés+música+relixión 
católica) 

5 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo A 

Aula 
4 ANOS A Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica) 

5 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula 
4 ANOS B Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica) 

5 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6º Grupo A 

Aula 
5 ANOS A Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica) 

5 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5º Grupo B 

Aula 
5 ANOS B Nº de alumnado asignado 17 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica) 

5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo A 

Aula 
1ºA Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+ educación física+aux. conversa) 

7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo B 

Aula 
1ºB Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
7 
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católica+ educación física+ aux. conversa) 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1º Grupo C 

Aula 

1ºC Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 
apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+evanxélica+ educación física+ aux. 
conversa) 

8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo A 

Aula 
2ºA Nº de alumnado asignado 18 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+educación físic+aux. conversa ) 

7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2º Grupo B 

Aula 
2ºB Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas(inglés+música+relixión+ 
educación física+aux. conversa) 

7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo A 

Aula 
3ºA Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+ educación física+aux. conversa) 

7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3º Grupo B 

Aula 

3ºB Nº de alumnado asignado 23 Nº de profesorado asignado:  
titor, mestra apoio, especialistas 
(inglés+música+relixión 
católica+evanxélica+ educación física+aux. 
conversa) 

8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo A 

Aula 
4ºA Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+ educación física+aux. conversa) 

7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4º Grupo B 

Aula 
4ºB Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+educación física+aux. conversa) 

7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo A 

Aula 
5ºA Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+ educación física+aux. conversa) 

7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5º Grupo B 
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Aula 

5ºB Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 
apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+evanxélica+ educación física)+ aux. 
conversa 

8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo A 

Aula 
6ºA Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+ educación física+aux. conversa) 

7 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6º Grupo B 

Aula 
6ºB Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado asignado: titora, mestra 

apoio, especialistas (inglés+música+relixión 
católica+ educación física+aux. conversa) 

7 

 

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) 

 Estarán formados pola titora ou titor e o seu alumnado (25 máximo) e non se aplicarán os 
criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo en todas as 
actividades que se realicen dentro do centro educativo. 

 A medición da temperatura ou avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será 
realizada no seo da familia de forma diaria antes de acudir ao centro escolar. 

 Unha vez que o alumnado accede á aula, procederase coa limpeza de mans e colocaranse as 
chaquetas na cadeira e as mochilas a carón do pupitre. 

 Estes grupos deberán evitar a interacción con outros grupos do centro educativo limitando ao 
máximo o número de contactos. 

 Cada alumno/a terá o seu propio material básico de traballo (estoxo con obxectos de emprego 
diario) non podendo producirse empréstitos do mesmo cos compañeiros/as.  

 Se é preciso que se empregue a pizarra, realizarase unha desinfección previa do rotulador ou 
xiz que se empregue.  

 Establecerase a menor rotación posible do persoal que imparten no grupo que deberán facer 
uso da máscara continuamente, farán a correcta desinfección de mans e manterán a distancia 
de seguridade co alumnado sempre que sexa posible. 

 Nos traslados de aulas para levar a cabo a sesión de EF ou ao saír ao recreo, os alumnos/as 
de primaria, deberán respectar o percorrido sinalado e a orde marcada, sen mesturarse con 
outros grupos. 

 No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula, dedicaranse uns minutos á 
desinfección da mesa e da cadeira coa dotación existente na aula. 

 O uso dos aseos deberá ser o máis controlado posible, establecendo quendas por grupos en 
infantil e 1º e 2º e incidindo na limpeza de mans. 

 

 

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) 

 As familias informarán de calquera ausencia á escola e/ou sintomatoloxía compatible no 
teléfono do centro: 886 159 712 / 886 159 710 o antes posible. 

 O persoal docente e non docente comunicará á coordinadora do equipo COVID calquera 
incidencia (ausencia do posto de traballo, sintomatoloxía compatible...) a través dunha 
chamada de teléfono ou mensaxe de texto. 

 O persoal docente comunicará a ausencia ou sintomatoloxía compatible do seu alumnado á 
coordinadora do equipo COVID a través dunha chamada de teléfono ou mensaxe de texto a 
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primeira hora da mañá e continuará informando durante toda a xornada lectiva, de calquera 
outra incidencia no momento no que se presente. 

 O equipo COVID contactará coas familias, cando fose preciso, por teléfono para informar de 
calquera situación que xurda. 

 

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

 As ausencias do alumnado rexistraranse no parte de faltas habitual de carácter mensual. 
 Ademais quedarán rexistradas noutro documento  todas as ausencias por sintomatoloxía 

relacionada coa COVID-19 que estarán organizadas por datas segundo as comunicacións de 
ausencia das familias do alumnado,  as rexistradas durante a xornada lectiva con hora de saída 
e tamén aquelas do resto do persoal docente e non docente. Incluirán un breve resumo da 
sintomatoloxía observada ou detectada. 

Esta información será proporcionada á coordinadora COVID ao longo da mañá e sempre antes das 
14:00h por teléfono, vía whatsapp ou correo electrónico. 

 

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

educativas) 

O procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas queda 
explicado detalladamente no apartado “Xestion dos abrochos” deste protocolo. A persoa coordinadora 
do equipo COVID será a encargada de contactar coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicar  
(sen prexuizo do uso da canle informática)  calquera suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita, 
de coronavirus. A Xefatura Territorial de Sanidade será quen investigue os contactos que existan dentro 
do centro. 

 

 

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) 

Neste apartado temos que diferenciar tres grupos: educación infantil, primeiro e segundo de primaria e 
a partir de terceiro ata sexto de primaria. 
Educación infantil: Os pupitres son algúns rectangulares e outros con forma de trapecio, dando 
cabida a 2 ou 3 alumnos/as respectivamente. Ao formar grupos de convivencia estable os pupitres 
estarán colocados da maneira habitual para establecer grupos de traballo. Pódense conformar grupos 
colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as. 
Primeiro e Segundo de primaria: os pupitres son dobres e o alumnado estará ocupando os dous 
espazos xa que empregará un deles para colocar o seu material.  
De terceiro a sexto de primaria: os pupitres son individuais polo que se establecerá a distribución que 
a titora/or considere segundo as tarefas ou dinámicas a realizar.  

 

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) 

En principio cada grupo estará asignado a súa aula habitual, creando grupos de convivencia estables 
coa súa titora/or.  
O alumnado non acudirá as aulas dos especialistas senón que será o especialista o que imparta a súa 
materia na aula de cada grupo para evitar os desprazamentos innecesarios polos corredores.  
As excepcións son:  

 As especialistas de educación física que empregarán o ximnasio para impartir a súa materia. 

 O mestre de Relixión Católica impartirá a súa clase na aula de inglés e no ximnasio de infantil. 

 A mestra de Relixión Evanxélica empregará unha titoría, como ven facendo nos últimos anos. 
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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)  

O profesorado especialista tanto de AL  como PT deberán  levar máscara en todo momento. 
- Se a atención se realiza na aula ordinaria procurarase respectar a distancia na medida do posible, 
pero dado que vai ser difícil, extremaranse as normas de hixiene tanto de mans como dos materiais. 
- Nas aulas de PT e AL, seguiranse estas normas,  por tratarse de espazos compartidos: 

 Se fose preciso, valorarase o emprego de pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non 
poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de 
seguridade. Tampouco se descarta o uso de mamparas de protección.  

 A aula deberá estar o mais despexada posible e retirarase o mobiliario non indispensable 
(materiais recollidos, sen carteis  e cousas innecesarias) 

 Cada neno/a  deberá acudir á aula co seu propio material que non poderá compartir cos seus 
compañeirxs ( estoxo, lapis, goma…) 

 O material que sexa compartido debe ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 
terminada a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos 
elementos comúns de uso privativo. 

 Farase unha selección de materiais  e recursos  de xeito que sexan de fácil limpeza e 
desinfección, descartando aqueles que non cumpran esa característica. 

 Procurarase na medida do posible que os nenxs  non toquen máis que o imprescindible 
evitando usar o encerado (dado que tería que ter cada un un xiz propio ou ser desinfectado 
despois de cada uso) . 

 No momento de entrada á aula dedicaranse uns minutos á desinfección da mesa e da cadeira 
coa dotación existente na aula (panos desbotables e solución desinfectante) 

 Realizaranse tarefas de ventilación frecuente por espazo de 5 minutos ou 10 cando a aula 
estivese ocupada previamente en cada cambio de alumnado. Isto farase sempre e cando as 
condicións meteorolóxicas o permitan pero non se debe usar a función de recirculación do aire 
interior. 

Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo (Anexo IX) 

 

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

 Nas titorías coas familias débese priorizar a comunicación por teléfono ou videochamada 
sempre que sexa posible. 

 Naquelas situacións nas que non sexa posible a opción virtual, as reunións levaranse a cabo 
nas titorías extremando as medidas de protección. Será preciso solicitar cita previa a través da 
axenda, abalar móbil ou teléfono. O uso de máscara, a limpeza de mans e o distanciamento 
social  serán obrigatorios e unha vez finalizada a xuntanza procederase á desinfección do 
espazo. 

 Se fose necesario facer as reunións coas familias de maneira presencial, terán lugar na titoría 
do alumno/a, sempre e cando se cumpran estritamente todas as medidas de prevención, 
distanciamento e aforo. Só se permitirá a asistencia dunha persoa por alumno/a. 

 

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

As canles de información coas familias establecerase a través de: 
 Páxina web do centro  para informacións xerais. 
 Aplicación Abalar móbil  para avisos e notificacións de grupo ou individuais polo que é 

imprescindible que todas as familias descarguen a aplicación. 
 Para as familias que non poidan dispoñer da aplicación, empregarase como medida alternativa 

o correo electrónico ou o teléfono. 
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As canles de información con persoas alleas ao centro serán a través de: 
 Correo electrónico principalmente. 
 Teléfono e/ou mensaxe de texto. 

 

17. Uso da máscara no centro 

 Será obrigatorio o uso de máscara para todo o alumnado de primaria, o profesorado e o 
restante persoal do centro e sempre que sexa posible para o alumnado de infantil tamén. 

 As únicas exencións posibles ao uso da máscara son: 
- para o profesorado: cando impida o normal desenvolvemento do seu traballo (mestres de AL) 
que poderán empregar pantallas protectoras en momentos puntuais ou no caso de ter un 
xustificante médico. 
- para o alumnado: cando exista un xustificante médico. 

 Tamén será obrigatorio para todas as familias e as persoas alleas ao centro que por motivos 
xustificados accedan ao centro educativo. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 Este “Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/2021” será comunicado a todas 
as familias e ao alumnado a través da páxina web do centro e das xornadas de concienciación 
que se impartirán ao alumnado nos primeiros días de setembro.  

 O persoal docente e non docente, as ANPAS e os membros do Consello Escolar recibirán unha 
copia do documento a través do seu correo electrónico.   

 Para unha maior difusión enviarase unha mensaxe abalar co link ao documento da páxina web. 
 Este é un documento aberto, susceptible de modificacións coas achegas que se reciban da 

comunidade educativa e coas melloras que vaian xurdindo coa súa aplicación.  

 

 

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) 

A persoa de limpeza con quenda de mañá deberá realizar as seguintes tarefas: 
 Limpeza de superficies de uso común e frecuente como pomos das portas, mesas, mobles, 

pasamáns, chans, teléfonos, perchas, cristais das portas... 
 Limpeza dos aseos 2 veces durante a mañá incluídas as billas, pomos das portas e outros 

elementos de uso común. 
 Limpeza de zonas de uso frecuente como sala de mestras/es, biblioteca, aula informática, aulas 

AL e PT, etc onde se limpará todo o que teña podido estar en contacto co alumnado. 
 Limpeza e desinfección dos postos de traballo compartido (sala de mestras/es, secretaria, 

titorías...) en cada cambio de quenda e ao finalizar a xornada. 
 Vixiar e baleirar as papeleiras das aulas e doutros espazos cando sexa preciso para que 

queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 
 Revisar e repoñer se fose o caso o material hixiénico nos dispensadores dos aseos, nas aulas 

e nos espazos comúns (xel hidroalcoholico, panos desbotables, xabón, papel hixiénico...)  
 Informar á coordinadora do equipo COVID de calquera observación ou incidencia relacionada 

cun mal uso destes materiais ou outros. 
 Realizar tarefas de ventilación frecuente nas instalacións por espazo de polo menos 5 minutos 

(10 minutos cando a sala ou aula estivese ocupada previamente) ao inicio da xornada, ao 
finalizar e entre clases, sempre que sexa posible e coas medidas de prevención de accidentes 
necesarias. 

 No caso de que un alumno/a ou persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no 
centro educativo, realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento 
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preventivo, logo de que o alumno/a ou persoa traballadora que presentou síntomas, teña 
abandonado o centro educativo. 

A limpeza xeral de todos os espazos farase en horario de tarde. 

 

 

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 de limpeza do noso centro depende do Concello de Bueu que é o que establece a súa 
distribución e horarios: 
No edificio de infantil contamos cunha persoa de limpeza que fará quendas de mañá de 10h a 14h e 
outra con quenda de tarde para realizar a limpeza xeral de 16h a 20h. 
No edificio de primaria contamos con 3 persoas de limpeza que se distribúen da seguinte maneira:  

 1ª con carácter definitivo no centro que atende, por quendas semanais rotatorias de mañá de 
10h a 14h e todas as tardes de 16h a 20:30h, a limpeza do centro. 

 2ª con carácter provisional de 6 meses no centro que atende, por quendas semanais rotatorias 
de mañá de 10h a 14h e todas as tardes de 16h a 20:30h, a limpeza do centro. 

 3ª con carácter provisional de 6 meses no centro que atende as zonas do comedor e aseos, 
sala polivalente e ximnasio despois do seu uso ás 16h. 

 

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

 Todo o material de limpeza xeral e protección para o persoal da mesma é facilitado polo 
Concello de Bueu.  

 Todo o persoal de limpeza fará uso do material de protección aconsellado para levar a cabo o 
seu labor (luvas, máscara, pantallas...) 

 Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na 
dependencia que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea feito o labor antes de 
ser posible o uso de novo. 

 O material hixiénico para uso do alumnado e profesorado durante a actividade lectiva (panos 
desbotables, xel desinfectante, virucidas para equipos informáticos...) será mercado polo centro 
coa dotación asignada aos gastos de funcionamento. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo, haberá un modelo mensual para o control da limpeza, no que se anotarán as horas ás 
que se realizan e a persoa encargada de facelos. 
Anexo XI 

 

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

 En todas as aulas do centro haberá un modelo mensual onde se apunte cun tick as ventilacións 
das aulas. A primeira ventilación realizarase antes da entrada do alumnado e será o conserxe 
e/ou limpador o encargado. 

 O resto da mañá, este labor, será responsabilidade do profesorado de cada curso, que como 
mínimo deberá facer unha ventilación durante o recreo e se o tempo atmosférico o permite nos 
cambios de clase. Ao remate da xornada as ventanas quedarán abertas para a limpeza da 
tarde. Todos estas accións deberán quedar recollidas no documento. 

Anexo XII 

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 Os residuos tales como panos debotables, máscaras. Luvas... serán depositados en papeleiras 
con bolsas protexidas con tapa e accionados con pedal que se atoparán en todas as aulas e 
espazos de uso común e frecuente. 
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 Todo este material de hixiene persoal (máscaras, luva...) debe depositarse na fracción resto 
(agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas 
separadas) 

 No caso de que un alumno/a ou persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no 
centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos 
usados por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, 
con peche, para o seu depósito na fracción resto. 

 Ao rematar cada limpeza os materiais empregados e os equipos de protección usados polo 
persoal de limpeza desbotaranse de xeito seguro no papeleira con pedal e tapa 
correspondente. 

 O resto das papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo 
xeral. 

 

 

Id. Material de protección 

 

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

Coa finalidade de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene 
ante a COVID-19 e vixiar o consumo axeitado do material de protección, establecese unha 
contabilidade e inventariado individualizado das restantes subministracións do centro. 
Así, o material de protección quedará rexistrado da seguinte maneira: 

 Anexo XIV: táboa que recolle as compras, a distribución e organización do material nos 
distintos espazos do centro, facendo a división entre o edificio de infantil e primaria. 

 Anexo XV: táboa onde figuran os datos relacionados coa contabilidade das facturas do material 
adquirido polo centro e o proporcionado pola Consellería. 

A coordinadora COVID será a encargada de levar a cabo este rexistro coa axuda do equipo COVID e a 
secretaría do centro. 

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

O equipo COVID será o encargado de: 
 Xestionar as compras do material de protección necesario, previa consulta do Claustro e tendo 

en conta as súas aportacións. 
 Para a súa adquisición pedirase presuposto a varias empresas, sempre que sexa posible. 
 Os pagos efectuaranse, preferentemente, a través de transferencia bancaria. 
 Todo este material será adquirido polo centro educativo con cargo aos gastos de 

funcionamento. 
O centro garante a existencia de máscaras suficientes para as posibles continxencias que poidan xurdir 
que se distribuirán dende a secretaría do centro. 
O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e o resto de persoal non docente será individual, 
xa que é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá facerse uso das existentes 
no centro en caso necesario. 

 

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

 O equipo COVID, en colaboración coa secretaría do centro, xestionará a organización, 
distribución, contabilización e inventario separado para certificar os consumos e gastos 
producidos, dos equipos de protección (xel hidroalcohólico,  dispensadores, panos desbotables, 
materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e 
máscaras de protección)  

 O persoal de limpeza será o encargado de repoñer cando fose preciso: 
- O material hixiénico situado nos aseos (xabón de mans, papel hixiénico, panos desbotables...) 

- O xel hidroalcohólico, os panos desbotables e  o material de limpeza das aulas e das zonas 
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comúns. 
 Todo o profesorado estará atento e manifestará calquera necesidade que observe ao respecto 

para que poida ser valorada a súa adquisición polo equipo COVID. 

 

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) 

O persoal docente e non docente do centro deberá realizar unha auto enquisa de síntomas diaria 
(Anexo I) antes da chegada ao centro. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible: 

 Non poderán acudir ao centro educativo e manteranse, como criterio xeral, en illamento 
domiciliario preventivo. 

 Porán a situación en coñecemento da coordinadora COVID do centro educativo o antes posible. 
 Contactarán telefonicamente co centro de sáude de referencia onde valorarán a sintomatoloxía 

e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o 
considerán.  

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

Para a detección precoz no alumnado  os seus pais/nais/titores legais deberán realizar unha auto 
enquisa de síntomas diaria (Anexo I) antes da chegada ao centro. Ante a aparición de sintomatoloxía 
compatible na casa, o alumno/a: 

 Non poderá acudir ao colexio e notificará a situación ao centro educativo. 
 De maneira inmediata a familia contactará telefonicamente co centro de saúde de referencia. 
 Para a xustificación da ausencia non será necesario un xustificante médico, abondará co 

comprobante do pai/nai ou titor legal. 
 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer o COVID-19, o alumnado que 

conviva con ela non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa 
negativo. A familia comunicará o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

Diante dun suposto no que se sospeita que unha persoa ou alumno/a no centro educativo comeza a 
desenvolver síntomas compatibles co COVID-19 tomaranse as seguintes medidas: 

 Trasladarase á persoa en cuestión ao espazo de illamento e de uso individual, habilitado  para 
tal fin, Colocaráselle unha máscara tanto a ela como á persoa  que quede ao seu coidado 
mentres non se xestiona o seu traslado. 

 O centro contactará  coa familia ou persoa de referencia do alumno/a que deberá presentarse 
no centro á maior brevidade. 

 Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou facultativo que valorará 
a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non tivese consulta ese día, 
acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico. Se isto non fora posible, 
contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña asignado o centro educativo. 

 O centro educativo deberá 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.  

No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa 
de alumnado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo COVID contactará coa Xefatura 
Territorial de Sanidade para comunicalo (sen prexuizo do uso da canle informática que se sinala a 
continuación). A Xefatura Territorial de Sanidade será quen investigue 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. Estes 
contactos 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. 
En todos  estes casos, o centro educativo, empregará a canle informática, habilitada pola Consellería 
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de Educación, para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de información 
ao respecto, como a identificación dos contactos próximos, coas debidas garantías de protección de 
datos. Este información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria. 
Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número máximo 
de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das anteriores medidas 
consideraranse sempre xustificadas non sendo preciso xustificante do facultativo para a súa 
acreditación. 
Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19  seguiranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial  de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha parte (aula ou grupo de 
aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contactos 
identificados en cada abrocho: 

 A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da 
totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo. 

 Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días  poderase 
acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o 
caso, da totalidade do centro educativo. 

 O illamento será de polo menos 10 días no caso da persoa enferma e de entrada en corentena 
de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximos de 
conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do protocolo de ensino a distancia.  
Unha vez finalizado o período de peche presencial da aula. O nivel educativo ou centro realizarase un 
proceso de reactivación por 4 fases para o reinicio da actividade lectiva: 

 1ª Fase.-  (Adecuación dos espazos)  
 Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha 

semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do 
centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades 
sanitarias e educativas. 

 Obxectivos: 
- Analizar a situación dos espazos e as necesidades. 

            - Desinfectar todos os espazos a fondo.  
                         - Revisar o Plan de adaptación para actualizar e modificar o que se estime oportuno 

 

 2ª Fase.-  (Formación de pequenos grupos)  
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30% en grupos de máis de 20 
alumnos/as e do 50% en grupos de menos. Esta fase é fundamental para que o alumnado 
adquira as medidas de hixiene e distanciamento. 

 Duración: 1 semana. 
 Obxectivos:  

            - Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización     
de máscara e hixiene de mans. 
           - Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 
           -  Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-COV-2. 
           - Combinar o ensino presencial co ensino a distancia. 
 

 3ª Fase.- (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)  
A porcentaxe de alumnado na aula de forma simultánea será do 60% en grupos de máis de 20 
alumnos/as e do 100% en grupos de menos. Nesta fase o alumnado continuará formándose 
nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis numeroso. 

 Duración: 3 xornadas lectivas. 
 Obxectivos: 

            - Reforzar e comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo. 
            - Avaliar e aclarar dúbidas dos contidos expostos durante o ensino telemático. 
           - Continuar combinando o ensino presencial co ensino a distancia. 
 

 4ª Fase.- (Fase de reactivación)  
A porcentaxe de alumnado na aula de forma simultánea será do 100%. se fose posible manter 
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dentro da aula 1 metro de distancia física.  
 Duración: 2 xornadas lectivas. 
 Obxectivos:  

            - Reforzar e fomentar os hábitos aprendidos. 
            - Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases, facendo cambios oportunos.  
           - Levar a cabo unha avaliación sobre o grado de adquisición dos contidos traballados 
neste período, establecendo as melloras que se consideren, 
           - Continuar coa proposta dalgunhas tarefas telemáticas para complementar as 
aprendizaxes na casa. 

 

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) 

A comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa será realizada pola persoa 
coordinadora do equipo COVID que é a directora do centro. Na súa ausencia serà a xefa de estudos a 
encargada de establecer a comunicación ou delegar nun dos membros do equipo COVID. 

 

 

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) 

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, embarazo e maiores de 
60 anos) realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e 
mantendo as medidas de protección de forma rigorosa.  
Para cualificar a unha persoa como especialmente sensible para COVID-19 debe aplicarse o 
establecido no Procedemento de actuación para aos servizos de prevención de riscos laborais fronte á 
exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade,  e no punto 4.1.a das Medidas de 
Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a COVID-19 para centros educativos no curso 
2020/21 , do Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Educación e Formación Profesional de data 
22/06/20. Tendo en conta que con carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco é o sinalado 
como NR1 “...en función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros educativos, así 
como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta el momento en la población infantil, el 
riesgo del personal docente debe ser considerado como similar al riesgo comunitario y clasificarse 
como nivel de riesgo NR1” En consecuencia, o persoal docente e non docente deberá permanecer no 
seu posto de traballo ata que se determine, se é o caso, que se trata e persoal especialmente sensible 
e que non poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas neste 
protocolo ou ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade temporal. 
Se a pesar desta circunstancia algún empregado/a público considera necesaria a avaliación da súa 
saúde en relación a COVID-19 deberá proceder como se indica a continuación: 

 A persoa interesada deberá dirixir a súa solicitude (Anexo III) á dirección do centro educativo 
onde presta os seus servizos, na que exprese que concorren as causas para considerarse 
como grupo vulnerable e susceptible de ser persoal sensible.  

 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) 

 A dirección remitirá cada día en que haxa solicitudes unha relación das peticións de valoración 
da sensiblilidade do traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica 
Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial onde 
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radique o dito centro de traballo. 
 A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo 

electrónico ao 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.  

 A actuación non suporá o desprazamento nin do traballador/a nin do facultativo e resulta 
obrigatorio achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 
3 días hábiles, no caso contrario, entenderase que desiste da súa petición.7 

 Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o traballador/a terá a obriga de acudir 
presencialmente ao centro.  

No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das seguintes 
medidas: 

 Non concorrencia especial de sensibilidade polo que haberá que seguir mantendo as medidas 
de prevención establecidas na táboa do Anexo II do Protocolo de Adaptación ao contexto da 
COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

 Realizará un informe de adaptación de posto no que se lle indique ao responsable da dirección 
do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que deben adoptar seguindo o 
mesmo Anexo II do protocolo, no caso de que exista algunha circunstancia no posto de traballo 
que poida elevar o risco na saúde da persoa traballadora, 

 Emitirá un informe no que se 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 función exentas de risco e polo tanto considerarase como especialmente sensible para 
os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade temporal. 

 

 

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—) 

Coa finalidade de regular a circulación nas entradas e realizalas de maneira máis segura posible, todo 
o profesorado, independentemente de que estea de garda ou non, deberá extremar a puntualidade, 
accedendo ao centro como moi tarde ás nove en punto da mañá. 
Estableceranse as quendas de garda de entrada pero todo o profesorado deberá estar a disposición 
para cubrir as posibles incidencias que se poidan producir. 
Non haberá cambios no horario de entrada ao centro que será, coma sempre, as 9:10h da mañá. 

 
Entrada educación infantil: 

 O alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar. Ás 9:05h abrirase o portal. 

 Os acompañantes deberán usar máscara en todo momento e agardaran detrás do espazo 
delimitado para os familiares, de tal xeito que non entorpezan as filas e permitan manter a 
distancia de seguridade. 

 Haberá dúas entradas diferenciadas. 
 O alumnado de 4º educación infantil entrará pola porta secundaria e diferenciaranse 

dúas entradas (rampa/escaleiras) para as diferentes aulas. 
 O alumnado de 5º e 6º de infantil entrarán pola porta principal e cada grupo debe 

esperar na liña correspondente (as liñas estarán separadas tendo en conta a distancia 
de seguridade). 

 Unha vez que toque o timbre de entrada, cada titora/or ou mestra/e especialista que teña clase 
co grupo á primeira hora, encargarase de subir aos seus alumnos de xeito ordenado e sen 
aglomeracións. Cada vez que un grupo suba á segunda planta, o/a mestre/a encargado/a de 
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acompañalos debe desinfectar o pasamáns. 

 Unha vez na aula porán en práctica as normas de desinfección establecidas. 
 
Entrada educación primaria: 

 Non se permitirá a entrada dos proxenitores ao centro educativo, con carácter xeral, salvo por 
razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos (que non deberán coincidir 
cos momentos de entradas, saídas e/ou recreos) 

 Coa finalidade de evitar as aglomeracións, so se permitirá un acompañante adulto por alumno/a 
que deberá deixalo na porta exterior do centro e marchará inmediatamente, sen deterse a 
conversar en grupo con outros pais/nais. O neno/a entrará só/a e colocarase na entrada e fila 
que lle corresponda, onde permanecerá ata que se lle facilite a entrada no edificio, vixiado 
polas mestras/es de garda. 

 Tanto as persoas acompañantes como o alumnado deberán facer uso das súas máscaras. 
 Cando o alumnado dos autobuses vaia chegando situarase tamén na súa entrada e fila que 

estará marcada no chan por cursos e separada por 1,5 metros de distancia co resto dos cursos. 
 O alumnado do Plan Madruga incorporarase á súa entrada e fila cando a monitora llo permita 

ocupando o seu lugar e mantendo as normas antes mencionadas. 
 Ao tratarse de grupos estables de convivencia os nenos/as dun mesmo grupo non terán que 

manter a distancia de seguridade mentres estean agardando na fila.  
 Estableceranse 3 portas de acceso segundo os niveis.  

- O alumnado de 1º de primaria entrará pola porta principal e fará a fila en grupos separados (A, 
B e C) na porta de acceso da esquerda que está máis preto ao ascensor e agardará a que o 
profesorado lle permita o acceso á aula.  
- O alumnado de 2º de primaria entrará pola porta principal e fará a fila en grupos separados (A 
e B) na porta de acceso dereita que está máis preto da secretaría e agardará a que o 
profesorado lle permita o acceso á aula. 
- O alumnado dende 3º a 6º de primaria entrará pola porta principal e traseira (que da ao 
pavillón) e fará a fila en grupos separados no patio cuberto onde agardará a que o profesorado 
lle permita o acceso á aula. 

 Unha vez que toque o timbre de entrada, cada titora/or ou mestra/e especialista que teña clase 
co grupo á primeira hora, encargarase de subir aos seus alumnos de xeito ordenado e sen 
aglomeracións. Unha vez na aula porán en práctica as normas de desinfección establecidas. 

 Permitirase a entrada do alumnado con anterioridade ao toque do timbre de entrada cando as 
condicións atmosféricas sexan adversas e/ou a titora/or estea presente e decida subilos á aula 
(esperarase sempre á chegada de, polo menos, o primeiro autobús) 

 
Saída educación infantil: 

 O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará para que: 

 O material sexa recollido e desinfectado. 

 O grupo estea preparado para saír no horario establecido. 

 O pasamáns sexa desinfectado en cada baixada. 

 O alumnado saia de maneira ordenada e respectando as distancias cos demais grupos.  

 Na recollida do alumnado o adulto acompañante (un por cada neno/a e con máscara) poderán 

agardar dentro recinto escolar pero unha vez saia o seu fillo/a marcharán para evitar 

aglomeracións innecesarias. 

 O alumnado de 4º EI e 5º EI comezará a saír ás 14.00h usando diferentes portas (porta 

lateral e porta principal).  

 Mentres que o alumnado de 6ºEI sairá ás 14.05h pola porta principal, evitando deste 

xeito as aglomeracións das familias de diferentes niveis. 

 Nas saídas, os familiares deben agardar detrás da liña delimitada e non poderán achegarse a 

falar co/a mestre/a.  

 O alumnado que use o transporte escolar será dirixido polas mestras de apoio, que serán as 

encargadas de recollelos na entrada e acompañalos nas saídas. 
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Saída educación primaria: 

O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará para que: 

 O material sexa recollido e desinfectado polo alumnado. 

 O grupo estea preparado para saír no horario establecido. 

 O alumnado saia de maneira ordenada usando a máscara e respectando as distancias cos 

demais grupos. Por iso acompañará aos alumnos/as ata a saída.  

Na recollida do alumnado os adultos acompañantes (un por cada neno/a e con máscara) deberán 

agardar fóra do recinto escolar e unha vez saía o seu fillo/a marcharan para evitar aglomeracións 

innecesarias.  

Para que a saída sexa máis efectiva e ordenada, flexibilizarase o horario, establecendo varias quendas: 

 O alumnado de 1º e 2º comezará a saír ás 14:00h usando a porta principal pola que entraron.  

 - O alumnado transportado dirixirase ao autobús correspondente e entrará inmediatamente 

ocupando o seu asento.  

- Cando o alumnado vaia ser recollido, o adulto agardará ao seu fillo/a no exterior do recinto e 

marchará de maneira inmediata das inmediacións do centro educativo.  

- O alumnado de comedor dirixirase ao mesmo e despois de lavar as mans no aseo ocupará o 

seu posto na mesa.  

 O alumnado de 3º e 4º comezará a saír as 14:05h, vixiando que 1º e 2º rematarán de saír para 

evitar atoparse nos corredores e entradas.  

- O alumnado transportado sairá pola porta principal e dirixirase ao autobús correspondente e 

entrará inmediatamente ocupando o seu asento.  

- O alumnado de comedor dirixirase ao mesmo e despois de lavar as mans no aseo ocupará o 

seu posto na mesa.  

- Cando o alumnado vaia ser recollido, a titora/or o acompañarao pola porta das mestras/es. O 

adulto agardará ao seu fillo/a no exterior do recinto pola porta traseira que da acceso ao 

pavillón e marchará de maneira inmediata das inmediacións do centro educativo.  

 O alumnado de 5º e 6º comezará a saír as 14:10h, vixiando que os demais niveis rematarán de 

saír para evitar atoparse nos corredores e entradas.  

- O alumnado transportado sairá pola porta principal e dirixirase ao autobús correspondente e 

entrará inmediatamente ocupando o seu asento.  

- O alumnado de comedor dirixirase ao mesmo e despois de lavar as mans no aseo ocupará o 

seu posto na mesa.  

- O alumnado que marche camiñando ou en bicicleta só/a poderá facelo pola porta principal ou 

pola traseira. 

- Cando o alumnado vaia ser recollido, será acompañado pola titora , saíndo pola porta das 

mestras/es. O adulto agardará ao seu fillo/a no exterior do recinto pola porta traseira que da 

acceso ao pavillón e marchará de maneira inmediata das inmediacións do centro educativo.  

Nos casos en que haxa irmáns recollidos por un adulto, ou que o maior acompañe ao pequeno, 

poderán sair ou entrar polo mesmo  portal para ir xuntos pero á entrada terán que facer a fila no seu 

lugar correspondente. 

 

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—) 

Educación infantil: 
As portas de entrada e de saída para o alumnado serían as 2 dispoñibles: 

 Entrada do patio cuberto para o alumnado de 5º e 6º de infantil. 
 Entrada do patio de Papirus para o alumnado de 4º de infantil. 
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No interior do edificio: 
 Establecerase a circulación sempre pola dereita e sinalarase o sentido con frechas no chan en 

todos os corredores. 
 O uso das escaleiras será sempre no lado onde está o pasamáns polo que non poderán circular 

dous grupos á vez. O pasamáns  debe ser desinfectado tras o seu uso polo/a mestre/a 
encargado do grupo. 

 
Educación primaria: 
As portas de entrada e saída para o alumnado serían as 2 da entrada principal e a porta traseira que 
comunica co pavillón municipal.. 

 1º e 2º empregarían as portas principais esquerda e dereita para as entradas. 
 Dende 3º a 6º empregarían a porta traseira para as entradas. 

As portas que se empregan nas saídas quedan explicadas no punto anterior. 
No interior do edificio: 

 Establecerase a circulación sempre pola dereita e sinalarase o sentido con frechas no chan en 
todos os corredores.  

 O uso das escaleiras será sempre no lado onde está o pasamáns polo que non poderán circular 
dous grupos á vez. 

 O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de mobilidade que 
deberán usar a máscara. O alumno/a que precise facer uso do ascensor irá sempre 
acompañado dun membro do persoal do centro. 

 

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) 

 O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras, zonas de uso 
común (aula de informática, biblioteca, sala mestres, aula polivalente...)  e zonas de recreo que 
advirta sobre a importancia de respectar a distancia de seguridade, a sintomatoloxía COVID-19 
e as medidas de hixiene social e individual.  

 Tamén haberá sinalizacións no chan para establecer os sentido da circulación pola dereita. 
 Nos aseos colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e un semáforo que 

indique se está baleiro ou ocupado. Dentro dos aseos haberá cartelería recordando o lavado de 
mans e a técnica correcta deste procedemento. 

 Nas aulas e nos aseos reforzarase a información sobre hixiene social e individual. 
 Na secretaria e zona de acceso á mesma tamén haberá orientacións para as persoas que 

accedan ao centro coa finalidade de facer trámites administrativos. 
 Ademais da cartalería oficial enviada pola Consellería, poderanse colocar carteis de 

elaboración propia. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

A entrada e saída do alumnado transportado queda explicada no apartado 31. 

 

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

 Educación infantil: 2 mestras de garda de autobús (mestras de apoio) e 6 mestres/as 
encargados/as de acompañar ao alumando ás respectivas aulas 

 Educación primaria: 4 mestras/es de garda nas entradas e saídas. 
Debido ás circunstancias especiais, o equipo directivo estará supervisando as entradas e saídas todos 
os días e todo o profesorado deberá estar a disposición para cubrir as incidencias que se poidan 
producir. 

 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 
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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) 

O Plan Madruga no noso centro, está xestionado pola ANPA  a través do Catering ARELAS. Funciona 
dende as 7:30h ata a hora de entrada do cole, supervisado por unha monitora e empregando como 
espazo o comedor. O número de usuarios é variable. En principio seguirase o protocolo ordinario: 

 O alumnado sentarase no comedor por grupos/aulas para o consumo de alimentos. 
 O alumnado de primaria deberá facer uso da máscara agás no momento no que estea 

inxerindo alimentos.  
 Durante o tempo de lecer, os nenos/as agruparanse por cursos e aulas e so poderán 

interactúar os que pertenzan ao mesmo grupo. 
 Incorporaranse á fila do seu grupo cando a monitora/s así o considere. 
 O alumnado de infantil será transportado pola monitora ao seu edificio sobre as 9:00h usando 

máscara e respectando a distancia de seguridade mínima. 

 

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) 

As actividades extraescolares fóra do horario lectivo non se van levar a cabo debido á imposibilidade 
por parte da ANPA de garantir o cumprimento das medidas esixidas no protocolo. 

 

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

As reunións da ANPA, dependendo da situación epidemiolóxica no momento da convocatoria poderían 
celebrarse coas seguintes consideracións: 

 As xuntanzas da propia directiva, formada só por 4 persoas, poderá ser telemática a través de 
videoconferencia ou presencial no local habilitado para a ANPA que se atopa na zona das 
vivendas de mestras/es. 

 As xuntanzas xerais da ANPA coas familias do centro deberían realizarse, preferentemente, de 
xeito telemático. No caso de que sexa necesario facelas presenciais, sería posible na aula 
multiusos do centro, limitando o aforo a 33 persoas que son as que collen sentadas coa 
distancia de seguridade axeitada. 

As reunións do Consello Escolar, dependendo da situación epidemiolóxica no momento da 
convocatoria,  poderán realizarse: 

 De xeito telemático empregando a plataforma oficial de videoconferencias ofertada pola 
Consellería. (Webex) 

 De xeito presencial, respectando todas as medidas de protección. O Consello Escolar do noso 
centro está formado por 15 persoas e as reunións levaríanse a cabo no sala de mestras/es que 
conta con espazo suficiente para manter a distancia de 1,5m de separación. O emprego de 
máscara, a hixiene de mans e a desinfección do espazo sería obrigatorio. 

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías levaranse a cabo, como ven sendo habitual, os martes de 16:00h a 17:00h, solicitando cita 
previa a través da axenda escolar, abalar móbil ou teléfono. 
Estas reunións serán preferiblemente telemáticas, e no caso de ser presenciais, terán lugar na aula da 
titoría do alumno/a e respectaranse as medidas de protección: 

 Uso obrigatorio da máscara. 

 Hixiene de mans ao acceder á aula. 

 Colocación das mesas garantindo a separación de seguridade. 

 No caso de solicitar a revisión dunha proba escrita, débese avisar con antelación para dispor 
dunha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

 Ao remate da reunión procederase á desinfección do espazo e mobiliario usado e á ventilación 
da aula. 
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As xuntanzas coas familias de inicio de curso, detallaranse no Plan de Acollida e faranse de maneira 
simultánea de xeito presencial (aulas) e/ou telemático, limitando a presenza a unha persoa por familia 
para poder garantir a distancia interpersoal, sendo obrigatorio o emprego de máscara. 

 

40. Normas para a realización de eventos 

As xuntanzas coas familias de inicio de curso faranse de maneira simultánea de xeito presencial (aulas) 
e/ou telemático, limitando a presenza a unha persoa por familia para poder garantir a distancia 
interpersoal, sendo obrigatorio o emprego de máscara.  
Este curso non está previsto realizar actividades e celebracións de centro que xuntaban niveis ou gran 
cantidade de alumnado, agás que a situación epidemiolóxica se resolva ao longo deste curso. 
Os equipos docentes poderán organizar algunhas celebracións pero dun xeito diferente e respectando 
as seguintes premisas: 

 Non se pode mesturar alumnado de distintos niveis pero si facer quendas. 

 Sempre que sexa posible, realizar estas actividades ao aire libre ou ventilar despois de cada 
grupo. 

 Realizar os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes, durante e despois da 
celebración do evento. 

Limitaranse as saídas didácticas pero, se fose necesario, poderían realizarse respectando a normativa 
vixente no momento de levalas a cabo, sobre todo en canto a aforo de museos, salas e transporte. 
Recoméndase que se realicen dentro da propia localidade e ao aire libre 

 

 

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) 

 O aforo dos autobuses será o determinado en cada caso polo órgano autonómico competente. 
Inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas coa obriga do emprego de máscara (no 
caso do alumnado de primaria) e recomendable para o alumnado de infantil. 

 Debería terse en conta á hora de sentarse no autobús:  
- Os irmáns que poderían viaxar xuntos. 
- Os grupos de convivencia estable, así só contactarían cos seus compañeiros/as de grupo.  

Os autobuses deixarán ao alumnado no lugar reservado ao transporte escolar na estrada da zona 
principal de entrada, tanto en infantil como en primaria.  
As acompañantes da empresa de transporte son as encargadas de velar para que o alumnado baixe do 
autobús e entre no recinto escolar gardando a distancia de seguridade.  
Unha vez dentro, cada alumno/a deberá dirixirse ao espazo reservado para facer a súa fila co resto do 
seu grupo. 

 

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) 

O comedor do noso centro ten unha superficie total de 169,20m² cunha capacidade de ocupación de 
112 nenos/as que se verá reducida polas circunstancias actuais. É de xestión indirecta polo que é a 
ANPA  a que o organiza o servizo co Catering ARELAS.  
Nun principio non consideramos facer dúas quendas aínda que deixamos aberta esa posibilidade 
segundo a evolución da pandemia e o número de usuarios.  
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 O alumnado do edificio de infantil é transportado en autobús as 13:45h ata o centro de primaria 
e accede ao servizo de comedor uns minutos antes que o resto do alumnado de primaria. 

 O alumnado de primaria incorpórase ao servizo ás 14:10h e terá que facelo de maneira 
paulatina por cursos respectando a distancia de seguridade. As mestras/res que acompañen ao 
alumnado na saída terán que vixiar que non se produzan aglomeracións na entrada do 
comedor. 

 As normas de hixiene e protección serán as mesmas que durante a xornada lectiva: 
 Uso de máscara. 
 Lavado de mans antes de entrar e despois de rematar, mantendo a orde e respectando 

as  normas específicas de uso dos aseos: unha persoa de cada vez no interior, 
empregar o xabón e os panos desbotables que se depositará nas papeleiras con tapa e 
pedal.  

 Dispoñemos de 3 aseos adxacentes ao espazo de comedor que poderán usar por 
grupos-aula e terán que estar vixiados por unha monitora para que se cumpran as 
normas. 

 Mantemento da distancia de seguridade na fila para o lavado de mans e para a entrada 
no comedor (1.5m ou 1m sempre que non estean encarados) 

 O alumnado habitual terá un sitio fixo e estará agrupado por aulas (1ºA-1ºB-2ºA...), de 
xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza. Non se descarta o uso de 
mamparas de separación entre grupos. As mesas son individuais para garantir 1m de 
distancia entre os alumnos/as. 

 Durante o tempo de ocio, posterior á comida, estableceranse tamén grupos de xogo 
estables por aula, evitando a interacción entre grupos. 

 De empregarse material de xogo deberá ser desinfectado antes e despois do seu uso. 
 Se houbese quendas realizarase a limpeza e desinfección das mesas e cadeiras e a 

ventilación do espazo (5/10 minutos) entre elas. Non habendo a limpeza farase ao 
finalizar o servizo, aínda que se ventilará o espazo durante a mañá, antes da entrada 
dos nenos/as, para que estea en condicións de uso ao mediodía. 

 

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) 

A limpeza farase ao finalizar o servizo, aínda que se ventilará o espazo durante a mañá, antes da 
entrada dos nenos/as, para que estea en condicións de uso ao mediodía.  
O persoal colaborador ven designado pola empresa de Catering ARELAS e deberá extremar as 
precaucións para facer cumprir as normas de hixiene e prevención. 

 Respetará os rateos que correspondan ao número de alumnos/as presentes. 

 Teñen a obriga de lavar e desinfecrar todo o enxoval, electrodomesticos e utensilios que se 
utilicen no proceso. 

 Os menús serán os habituais segundo a tempada e cando sexa posible, serán empratados e 
servidos en bandexa. 

 Vixiarán para que o alumnado: 
 Leve posta a máscara sempre (agás no momento de inxerir os alimentos) 
 Cumpra coas medidas de hixiene e lavado de mans. 
 Manteña a distancia de seguridade durante todo o tempo ata as 16:00h. 
 Respecten os grupos de convivencia estable. 
 Empregue material de xogo desinfectado. 

 

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

Ao tratarse de servizo de catering non contamos con persoal de cociña. Son as propias monitoras as 
que se encargan de distribuír a comida. 
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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) 

Nestas aulas aplicaranse as normas xerais determinadas para as aulas habituais referidas a hixiene de 
mans nas entradas e saídas, uso de máscara e distancia de seguridade entre o alumnado. 
Os espazos do centro que se empregarán para impartir docencia, distintos das aulas, serán: 

 O ximnasio para as sesións de educación física. 

 A biblioteca que será de uso común con redución de aforo e establecemento de quendas. 

 Unha aula na que se imparta Relixión (xa que os grupos de Educación en Valores son máis 
numerosos e quedarán na propia aula).  

 A aula de informática que era empregada habitualmente polo alumnado de 1º a 4º unha vez á 
semana mínimo. Neste curso 2020/21 trataremos de poñer equipos abalar a disposición do 
alumnado en todas as aulas, coa fin de evitar o uso deste espazo. De todas maneiras, a opción 
de utilizalo queda aberta segundo as necesidades que vaian xurdindo e sempre con todas as 
medidas de limpeza e hixiene necesarias. 

 A área de educación musical impartirase na aula propia do alumnado, quedando aberta a 
posibilidade de usar a aula de música co alumnado de 1º e 2º en ocasións puntuais. 

Estes espazos ofrecerán as mesmas garantías de seguridade que as aulas convencionais e terán a 
mesma dotación (dispensadores de xel, papeleiras de pedal e panos desbotables) que permita realizar 
as rutinas de limpeza antes, durante e despois de finalizar a sesión. 
Ao tratarse de espazos compartidos por varios grupos é preciso: 

 Realizar a ventilación de 5/10 minutos entre sesións e os labores de limpeza básica. Para 
garantir que este tempo se cumpre, as mestras/res contabilizarán o tempo mentres van buscar 
ao alumnado a súa propia aula, podendo realizar alí unha primeira explicación do que se vai 
levar a cabo na sesión. 

 O material que sexa compartido deber ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 
rematada a clase. O propio alumnado colaborará nesta tarefa. 

Cando a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios 
informáticos co fin de disminuír os contactos co material. 

 

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

Para a clase de Educación Física propoñemos as seguintes normas específicas:-  

 Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 
 A limpeza xeral realizarase unha vez ao día pero será reforzada durante o recreo nas 

zonas de uso común: pomos, chan, bancos..., empregando solucións desinfectantes 
con actividade virucida debidamente autorizados e rexistrados. 

 Procurarase empregar equipamentos ou ferramentas persoais e intransferibles. 
 O material que sexa compartido deber ser desinfectado ao inicio da actividade e unha 

vez rematada a clase. O propio alumnado colaborará nesta tarefa. 
 Realizaranse tarefas de ventilación de 5/10 minutos entre sesións e os labores de 

limpeza básicos. Para garantir que este tempo se cumpre, as mestras/res contabilizarán 
o tempo mentres van buscar ao alumnado a súa propia aula, podendo realizar alí unha 
primeira explicación do que se vai levar a cabo na sesión. 

 Na medida do posible, segundo as condicións atmosféricas, manter as portas abertas 
para deixar entrar o aire e evitar o contacto cos pomos das portas. 

 Lavar as mans con xabón ou xel hidroalcohólico á entrada do ximnasio. 
 Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento de pedal para depositar panos 

ou calquera outro material desbotable, que se deben baleirar como mínimo unha vez ao 
día. 

 Contaremos cunha alfombra hixiénica na entrada do ximnasio para que o alumnado 
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limpe o calzado antes de entrar no interior do recinto. 

 Medidas para o alumnado: 
 Deberá usar máscara.  
 Manterá a distancia de seguridade interpersoal de 1m, evitando que realice actividades 

nas que estea encarado. 
 Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria: cubrir a boca ou o nariz co cóbado 

flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou esbirrar e despois desbotar de inmediato 
o pano na papeleira de pedal. 

 Na medida do posible evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

 Medidas organizativas: 
 Evitar o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se non fose posible, 

garantirase a presenza de elementos de hixiene e estableceranse mecanismos de 
desinfección.  

 Cando este material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un 
tempo para que actúen os produtos desinfectantes de maneira efectiva polo que non se 
usarán ao principio da sesión. 

 Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando 
neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal. 

 Cando se traballe en pequenos grupos deberán respectarse os equipos formados na 
aula. 

As medidas para as sesións de educación física determinaranse con máis precisión e detalle nas 
programacións das mestras. 

 

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

Como norma xeral o alumnado non cambiará de clase, agás nos seguintes supostos excepcionais:  
 Para asistir ás sesións de educación física no ximnasio. 
 Para asistir á sesión de relixión católica ou evanxélica (só o alumnado matriculado nesa área) 
 Para asistir ás sesións de PT ou AL (só o alumnado proposto dende orientación) 
 Para asistir á biblioteca (establecerase un protocolo de acceso) 
 Para asistir ás sesións de educación músical (alumnado de 1º e 2º en ocasións puntuais) 
 Para acudir á aula de informática (alumnado de 1º a 4º de maneira esporádica) 

Cando un grupo deba cambiar de aula, farao en fila de un, portando a máscara e respectando a 
distancia de seguridade de 1m, circulando pola dereita e seguindo a ruta deseñada con frechas no 
chan. 
Será o mestre especialista o encargado de recoller ao alumnado na súa aula, que agardará ata que os 
vaia buscar para garantir que os espazos estean baleiros e ventilados. 
Se houbese outro grupo na nova aula agardarase a que saía por completo antes de entrar. Entrarase 
gardando a distancia e evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase 
a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 
Durante os cambios de clase, con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio. 

 

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

protocolo) 

A biblioteca do noso centro conta cunha superficie total de 363m², dividida en 4 espazos diferenciados, 
cunha capacidade total para 242 persoas. 

 Segundo a normativa COVID poderá ser usada ata o 50% do seu aforo, polo que daría cabida a 
120 persoas ao mesmo tempo, distribuída nos distintos espazos. Para garantir que se cumpran 
as condicións de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado, limitarase este aforo e non 
se permitirá o uso dalgún dos espazos e materiais que se atopan nela. 

 O equipo de biblioteca sinalizará as mesas e postos de traballo que poden ser utilizados de 
xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. Para 
este fin, poderá facer cambios no mobiliario e nos espazos. 

 O empréstito de libros realizarase de xeito habitual (1 vez á semana coa titora/or) aínda que as 
devolucións deberán permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas antes 
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de volver aos andeis.  

 Evitaranse os xogos de mesa e materiais semellantes  cando impliquen un uso compartido polo 
que non se permitirá o acceso a algún dos espazos manipulativos e materiais da biblioteca 
(recanto de xogos, lego, disfraces...) 

 Durante os recreos permanecerá pechada ao público, ata que a situación actual de pandemia 
mellore. 

 Deseñaranse propostas de traballo para realizar por grupo aula.  
Na biblioteca aplicaranse as normas xerais de funcionamento das aulas ordinarias tales como: 

 O alumnado deberá hixienizar as mans antes e despois da súa estancia na sala. 

 Ao rematar os usuarios/as hixienizarán os postos que teñan ocupado.  

 Empregarase a máscara en todo momento. 
A persoa coordinadora xunto co equipo de biblioteca, establecerá un protocolo concreto de acceso á 
biblioteca, se fose posible mediante petición previa e de uso da mesma. 
Polas tardes permanecerá aberta só para facer os empréstitos e devolucións daqueles usuarios que 
non estean no colexio de primaria. En casos especiais e/ou puntuais, acordados previamente, poderán 
permanecer alumnos/as que asisten ao comedor ata que sexan recollidos polos seus proxenitores, 
respectando as normas de protección e hixiene. 

 

49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 

realidade do centro) 

Todas as persoas que acudan ao aseo deberán portar as proteccións individuais axeitadas. 

 O uso dos aseos está limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo polo 
que considerando que a maioría dos aseos do noso centro, dispoñen de 2 postos, so se 
permitirá un usuario de cada vez dentro do aseo. 

 Para controlar o aforo durante a xornada lectiva, haberá un sistema de semáforo vermello e 
verde que indicará se o aseo está libre ou ocupado. 

 O alumnado terá que empregar, sempre, os aseos do corredor que lle corresponda a súa aula. 

 En todos os aseos haberá cartelería sobre o correcto lavado das mans. 

 Durante os recreos 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 un dos aseos más próximos á entrada do centro. 

 

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) 

Coa finalidade de delimitar os espazos e aforos, estableceranse unha serie de cambios nos grupos e 
horas durante o tempo de recreo.  
É imprescindible ser  moi rigorosos coa puntualidade para saír e entrar coa fin de evitar coincidir nos 
corredores con alumnado doutros cursos. 
 
Educación infantil: 
A merenda realizase dentro da aula antes de saír ao recreo. 
O recreo de Educación Infantil será no horario habitual das 11:55 ás 12:25h. 
O patio estará dividido en seis zonas diferentes e o profesorado será o encargado de vixiar que cada 
grupo se manteña na súa zona. 
 
Educación primaria: 

 Os espazos susceptibles de usar como patio de recreo son dous: 
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 Patio da entrada principal para 1º e 2º con tres/dúas zonas diferenciadas.  
- 1ª zona: rampa de entrada, labirinto e patio cuberto. 
- 2ª zona: Xadrez, twister e mariquitilla. 
- 3ª zona: pista de fútbol e diana. 

 Patio traseiro para o resto dos niveis con 4 zonas diferenciadas. Para evitar coincidir 
nas entradas e saídas ao recreo establecerase unha ruta de saída (saída mestres) e 
outra de entrada (saída comedor): 

      -1ª zona: Pistas de baloncesto. 
                        - 2ª zona: Patio cuberto, twister e mariquitilla. 
                        - 3ª zona: Pista de fútbol e zona verde 
                        - 4ª zona: Pista de brilé e zona verde preto do pavillón. 

 Empregarase a máscara durante todo o tempo exceptuando o momento de tomar a merenda. 

 Para unha mellor organización e seguridade estableceranse modificacións nos horarios de 
recreo con dúas quendas de 25 minutos: 

 1ª quenda: para o alumnado de 1º, 3º e 4º dende as 11:55 ata as 12:20h. O alumnado 
disporá de zonas rotatorias, ben diferenciadas, no patio correspondente para merendar 
e xogar sen mesturarse. Os aseos que empregarán son os situados na zona do 
comedor (1º) e na zona da biblioteca (3º e 4º). 

 2ª quenda: para o alumnado de 2º, 5º e º 6º dende as 12:20 ata as 12:45h. O alumnado 
disporá de zonas rotatorias, ben diferenciadas, no patio correspondente para merendar 
e xogar sen mesturarse. Os aseos que empregarán son os situados na zona do 
comedor (2º) e na zona da biblioteca (5º e 6º). 

 Mentres o alumnado da 1ª quenda está no patio o da segunda é dicir, 2º, 5º e 6º estarán na 
aula facendo a hora de ler ata que lles toque saír, coa mestra/re que estea impartindo a 3ª 
sesión. (Poderían aproveitar para merendar na aula) 

 Ao remate do seu tempo de recreo o alumnado da 2ª quenda fará a hora de ler na súa aula ata 
as 12:45h coa mestra/re que teña clase nesa sesión. 

 A merenda realizarase de xeito individual na aula ou no patio exterior (agás nos días de choiva) 
e nos espazos diferenciados correspondentes a cada grupo (1ª quenda) ou poderá realizarse 
na aula (2ª quenda). 

 Nas entradas e saídas empregaranse as rutas marcadas no chan e reiteramos a importancia do 
cumprimento dos horarios coa máxima puntualidade. 

 No suposto de que un alumno/a ou un grupo, por calquera circunstancia, quedase dentro da 
aula durante o recreo (sempre baixo a vixilancia da mestra/re) non poderá saír ao patio despois 
baixo ningún concepto. 

No caso de que as condicións atmosféricas sexan adversas o alumnado permanecerá nas aulas, 
permitirase a interacción entre nenos/as de diferentes equipos dentro da mesma aula pero sempre coa 
máscara de protección. Aumentarase na medida do posible a ventilación da aula, coa porta e as 
xanelas abertas durante o tempo de recreo. 

 

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) 

Aumentarase na medida do posible a ventilación da aula, coa porta e as xanelas abertas durante o 

tempo de recreo.  

Dadas as circunstancias actuais será preciso extremar e reforzar a vixilancia do alumnado, 

establecendo un maior número de profesorado de garda durante o tempo de recreo.  

 No documento de gardas de recreo  quedan reflectidas as quendas de maneira que nos patios 

sempre haberá unha mestra/e por nivel e outra nos aseos.  

 O resto do profesorado que non teña garda ou clase nese momento, deberá estar dispoñible 

por se precisa axudar de xeito puntual. 

 Cando o tempo non permita saír ao patio exterior, respectarase igual o horario establecido e o 

mestre que estea na clase durante a 3ª sesión quedará co alumnado a facer a hora de ler ou 

merendar e xogar (segundo a quenda que lle corresponda) dende as 11:55 ata as 12:20h. Para 
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a segunda quenda (12:20 a 12:45h) será a mestra/re que teña clase co grupo na 4ª sesión o 

que se encargue de facer a hora de ler ou xogar.  

O profesorado que estea libre neses intres deberá estar pendente para colaborar no que se lle requira. 

 

 

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

 No inicio de cada xornada e máis insistentemente no inicio do curso, as titoras traballarán as 
normas de hixiene e a concienciación coa pandemia a través de vídeos, imaxes, xogos e 
cancións. Igualmente inculcarán de forma lúdica as normas e pautas de hixiene antes e despois 
de entrar á aula e de ir ao baño. Insistirase no correcto emprego do xel e no coidado dos 
materiais comúns do baño, evitando tocar superficies innecesariamente e permanecendo o 
tempo preciso dentro dos aseos. 

 Dado que é perigoso o emprego do xel hidroalcohólico, os dispensadores non estarán 
accesibles para o alumnado e empregaranse sempre baixo a supervisión do profesorado. 
Igualmente pasará cos produtos desinfectantes, que os repartirá o profesorado sobre as 
superficies e será o alumnado quen se ocupe de limpar cun pano o seu pupitre. 

 O profesorado establecerá unhas quendas de emprego dos baños do corredor, cun horario 
distinto para cada aula. Posto que o aforo do baño é dunha soa persoa, se houbera alguén 
dentro, agardarase no corredor deixando unha distancia de seguridade (haberá un semáforo 
que indique se está ocupado ou non). Non se permitirá ir ao baño en  parellas nin pequenos 
grupos. O profesorado supervisará que o alumnado vaia ao baño por necesidade e terá un 
especial coidado na vixilancia do cumprimento das normas traballadas. 

 Habitualmente, o alumnado de 1º e 2º sentarase por parellas nas mesas dobres da aula, 
sempre que non sexa posible facelo individualmente. Os pupitres orientaranse cara ao 
encerado, onde se situará o profesorado. Dado que son grupos de convivencia estable, para 
realizar algunha dinámica ou tarefa concreta o alumnado poderá reunirse por pequenos grupos 
nun recanto delimitado. Nestas situacións é preferible non compartir material, pero se fóra 
inevitable, garantirase a desinfección posterior ao uso tanto do espazo como dos materiais. 
Procurarase traballar con materiais de emprego individual, evitando así os xogos de moitas 
pezas ou os que son difíciles de desinfectar. 

 Poderanse establecer quendas rotatorias semanais nos diferentes recantos, despois de deixar 
pasar a fin de semana.  

 O material de emprego individual gardarase en caixas persoais e estoxos, e non se poderá 
compartir.  

 Os libros da biblioteca de aula deixaranse nunha cesta despois de lelos e non se poderán 
recoller ata pasado o tempo de corentena (24 horas).  

 No mobiliario da aula colocarase o estritamente necesario para unha mellor organización e 
limpeza posterior. 

 

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 realizarase de xeito individual en espazos delimitados dentro da aula ou no patio, no 
horario asignado a cada clase, para así garantir o distanciamento. Se o tempo non o permite 
merendarase na aula, cada alumno no seu pupitre. Os restos das merendas deberá tiralos cada 
un deles aos lugares específicos para iso, tanto na aula coma no patio.  

 Cada clase xogará no espazo asignado aos xogos que decidan. Non se permitirá o xogo con 
materiais compartidos que non se poidan desinfectar. O alumnado non deberá traer xoguetes 
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propios. 
O profesorado reforzará a vixilancia e o bo cumprimento de todos estes aspectos. 

 

Id. Medidas específicas 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) 

Aula de informática: 

 Neste curso 2020/21 trataremos de poñer equipos abalar a disposición do alumnado en todas 
as aulas de 1º a 4º de primaria, coa fin de evitar o uso deste espazo. De todas maneiras, a 
opción de utilizalo queda aberta segundo as necesidades que vaian xurdindo e sempre con 
todas as medidas de limpeza e hixiene necesarias. 

 Establecerase un horario para cada nivel de 1º a 4º que permita que os equipos sexan 
desinfectados despois do seu uso. Este labor correspóndelle a mestra/re e ao alumnado que os 
empregou antes de rematar a sesión.  

 
Tablets SNAPPET: 

 O alumnado de 3º e 4º dispón de 50 tablets compartidas (25 por nivel). Para evitar o uso 
compartido o centro vai facilitar en cesión 50 equipos abalar para as aulas destes niveis.  

 O procedemento de uso será o establecido polas mestras/es garantindo as medidas de 
prevención e limpeza.  

 Cada alumno/a responsabilizarase da desinfección do equipo despois do seu uso baixo a 
supervisión da mestra/re que lle facilitará o virucida e o pano desbotable. 

 
Equipos EDIXGAL: 

 O alumnado de 5º e 6º dispón do seu propio equipo EDIXGAL para uso dentro e fóra da aula 
polo que terá que extremar a hixiene e desinfección do mesmo.  

 Seguiranse as recomendacións de AMTEGA e do asesor do CFR ao respecto deste material. 
 
Equipos biblioteca, aula de ciencias e radio escolar: O emprego destes espazos e o material que se 
atopa neles forma parte da biblioteca escolar polo que terá que ser avaliado e organizado polo equipo 
de biblioteca a principios de curso. 

 

 

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) 

 Na atención ao alumnado con necesidade educativas especiais recoméndase o uso de 
máscara dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No 
caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección 
individual como pode ser o uso de pantallas e/ou  mamparas. 

 Para o alumnado que non ten autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, 
saídas, traslado polo centro e no momento de recreo, así como na hixiene de mans nos 
momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras 
esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre 
marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 Asignarase o aseo para discapacitados do centro, situado preto do comedor, no que se 
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intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco. 

 O departamento de orientación colaborará co equipo COVID na identificación das necesidades 
de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

 O centro educativo axustará todas as indicacións e  comunicacións dirixidas a este alumnado, 
aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas 
especiais. 

 

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) 

 Para evitar o risco que supón interactuar noutros espazos diferentes da aula ordinaria, os 
apoios das especialistas en PT e AL realizaranse prioritariamente dentro destas aulas, 
reservándose o apoio nas aulas de PT e AL para aqueles alumn@s con medidas máis 
extraordinarias (ACs) ou que en función das súas NEAE requiran de intervencións moi 
específicas que non se poidan facer nas mesmas. 

 En ningún caso serán atendidos nas aulas de PT e AL alumn@s de diferentes grupos 
simultáneamente. 

 Nas aulas de AL instalaranse mamparas de protección entre o alumnado e a profesora para 
aquel alumnado que non poida usar mascarilla ou para actividades que requiran retirar a 
mesma. 

 Tanto na aula de PT como de AL, limitarase o número de alumn@s en función do espazo 
disponible e respetaranse os tempos de ventilación e tarefas de desinfección entre sesión e 
sesión. 

 No departamento de orientación, a orientadora seguirá as mesmas pautas que as especialistas 
de PT e AL en canto ao aforo e tarefas de ventilación e desinfección. Realizaranse no D.O., en 
todo caso, aquelas avaliacións psicopedagóxicas imprescindibles para o desenvolvemento 
escolar do alumnado, priorizándose as avaliacións colectivas e a observación na aula ordinaria. 

 A coidadora que atende ao alumnado que o precisa, seguirá as mesmas pautas de 
desinfección no baño que empregue, extremando a súa hixiene de mans cando teña que entrar 
en contacto cos alumn@s que atende e cada vez que entre e saia das aulas dos mesm@s. 

 

 

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) 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de 
protección e aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o 
carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

 O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos 
desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico que usará en cada cambio de aula, na 
limpeza da mesa e cadeira, equipo informático e material do profesorado non individual que 
teña empregado. Este material de limpeza será subministrado polo centro e estará disposto en 
todas as aulas. 

 En cada cambio de grupo, o profesorado ademais de responsabilizarse da hixiene das súas 
mans e do material de uso docente, cumprirá coas medidas de ventilación e lembrará as 
medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

 Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo 
dos locais, cando non sexa posible deste xeito, empregaranse medios telemáticos.  

 Sala de mestras/es: terá un aforo máximo de 15 persoas polo que poderá albergar 
reunións de mestres durante os recreos, ou reunións de equipos ou niveis e do 
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Consello Escolar se fosen presenciais. Trataremos de non completar o aforo e mantelo 
ao 50% para manter a distancia de seguridade. 

 Titorías de niveis: cun aforo máximo de 9 persoas que se reduce a 4 para manter as 
distancias de seguridade.  

 Reunións de equipos de niveis: poderán realizarse na titoría cando non supere as 4 
persoas, de non ser así, recomendase facela nunha aula ordinaria. 

 Reunións de equipos (Dinamización, Biblioteca, TICs...) por ser reunión numerosas, 
poderán facerse na aula polivalente ou na biblioteca. 

 Reunións de todo o profesorado: levaranse a cabo na aula polivalente (capacidade 
Covid 33 persoas) 

 Haberá dispensadores de xel e panos desbotables na sala de mestras/es, na aula polivalente e 
na biblioteca e será responsabilidade dos usuarios a limpeza e desinfección dos equipos e 
postos de traballo. 

 Para empregar a máquina do café ou o dispensador de auga da sala de mestras/res, os 
usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans e, ao finalizar, desbotaran os vasos. 

 

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) 

Os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar sesións e adoptar acordos: 

 Claustro: Un total de 32 mestras/es forman o claustro do noso centro polo que as reunións se 
levaran a cabo na aula polivalente cun aforo máximo de 66 persoas que queda reducido a 33 
polas circunstancias actuais. No caso de que a situación o impida, empregarase a 
comunicación telemática ofertada pola Consellería. 

 Consello Escolar: un total de 15 persoas forman o consello escolar do noso colexio polo que 
as reunións se levarán a cabo na sala de mestras/es cun aforo máximo de 31 persoas que 
queda reducido á metade 15 persoas nestes momentos. De ser preciso 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) 

O equipo COVID deberá asegurarse que toda a información sobre os protocolos de actuación e as 
medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no colexio chegan e son 
comprendidas por toda a comunidade educativa. Desta maneira: 

 Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 
prevención e hixiene ao persoal do centro, que a súa vez facilitarán a comunicación co resto da 
comunidade educativa. 

 Enviarase información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de 
dúbidas que poidan xurdir. 

 Potenciarase o uso de cartelería e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das 
medidas de prevención e hixiene. 

 Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as 
medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19. Estas actividades 
incluiranse de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción da 
saúde que xa se viñan desenvolvendo no centro, de maneira que se traballe a saúde de forma 
integral. 

 Continuaremos coa nosa participación no Plan Proxecta e nos Contratos Programa 
desenvolvendo iniciativas  para dinamizar e promover hábitos de vida activa e saudable. 
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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, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a 

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

Empregaranse todas as canles de comunicación que temos á nosa disposición para a difusión de toda 
a información de relevancia con respecto a este tema, en especial a enviada polas Consellerías de 
Educación e Sanidade: 

 Páxina web do centro  para informacións xerais. 

 Aplicación Abalar móbil  para avisos e notificacións de grupo ou individuais. 

 Para as familias que non poidan dispoñer da aplicación, empregarase como medida alternativa 
o correo electrónico. 

Do mesmo xeito, facilitarase o aceso á documentación e charlas formativas de interese. 

 

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—)   

A coordinadora TIC coa colaboración do seu equipo, será a responsable de traballar no mantemento da 
aula virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información 
básica) que se habilitará nos primeiros días de setembro.  

 Poderá nomearse un coordinador da aula virtual de 1º e 2º e outro de 3º e 4º para facilitar a 
organización e facer a xestión máis eficaz. 

 Nos niveis de 5º e 6º prepararanse os cursos na aula virtual para que estean listos para poder 
ser empregados, se as mestras o consideran oportuno, como complemento á Plataforma EVA. 

As comunicacións coa UAC e co responsable Abalar da zona tamén forman parte das tarefas da 
coordinadora 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) 

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será publicado coa maior brevidade posible para 
que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro. 

 

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) 

Este Plan, unha vez consensuado coas distintas partes, será publicado na web do centro e o enlace 
divulgado a través de mensaxería abalar a todas as familias. Ao mesmo tempo será enviado por correo 
electrónico ao profesorado, ANPA e aos membros do Consello Escolar. 
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ANEXO VI 

 “PLAN DE CONTINXENCIA”  

CEIP PLURILINGÜE A PEDRA 

CURSO 2020-2021 

 

O Plan de continxencia do CEIP Plurilingüe A Pedra ten por finalidade establecer os 

procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña 

interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun 

abrocho que supoña o cese da actividade presencial nunha aula, nunha etapa 

educativa ou en todo o centro. 
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Actuacións previas diante da aparición dun abrocho 

 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas 
compatibles con COVID-19, ou en período de corentena 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/a da que se sospeita comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o presente plan de 
continxencia e levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara 
cirúrxica (tanto ao que iniciou os síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e 
contactarase coa familia, no caso de afecta 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 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. 

4. No suposto de 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 formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade 
para comunicarllo. 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. 

5. A familia dun neno/a 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, acudirá ao PAC (Punto de atención continuada) para a valoración 
polo médico de atención primaria. 

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19 seguiranse as recomendacións da 
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte 
dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma 
habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho. 

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en cada 
caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que 
se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, 
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 de conformidade cos 
seguintes supostos:  

 A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 
corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado a ese 
grupo.  

 Cando exista a detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días  
poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o 
abrocho ou, de ser o caso, da totalidade o centro educativo. 

9. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en corentena de 
polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo. 

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 riso NR2 para os 
supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 
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Actuacións para o período 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 materia de xeito virtual a través dos contidos 
dispoñibles ben achegados polo profesorado ou ben os que poña a disposición a Consellería. 
Igualmente o profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia 
ou a avaliación continua da mesma. 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou 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 medidas: 

 Manter un contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para coñecer a 
evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a distancia da maneira 
máis efectiva posible. 

 Actualizar a aula virtual para garantir que os niveis afectados poidan continuar co 
proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Realizar tarefas de desinfección exhaustivas no centro. 

 Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se 
consideren oportunas. 

 Coordinador con todo o profesorado implicado a organización das quendas das 
distintas fases de volta ao ensino presencial. 

 

 

Medidas para reinicio da actividade lectiva presencial 

 

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro, realizarase un 
proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases establecidas 
para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración 
como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo aplicar corre de Educación 
correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. 
 
Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas Consellerías de 
Educación e Sanidade, o centro ten previsto as seguintes fases de reincorporación:  
 

 1ª Fase.-  (Adecuación dos espazos)  
 Duración: (por determinar) Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que 

sexa dunha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o 
equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración 
coas autoridades sanitarias e educativas. 

 Obxectivos: 
- Analizar a situación dos espazos e as necesidades. 

            - Desinfectar todos os espazos a fondo.  
                         - Revisar o Plan de adaptación para actualizar e modificar o que se estime oportuno 

 

 2ª Fase.-  (Formación de pequenos grupos)  
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30% en grupos de máis de 20 
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alumnos/as e do 50% en grupos de menos. Esta fase é fundamental para que o alumnado 
adquira as medidas de hixiene e distanciamento. 

 Duración: 1 semana. 
 Obxectivos:  

            - Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización     
de máscara e hixiene de mans. 
           - Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 
           -  Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-COV-2. 
           - Combinar o ensino presencial co ensino a distancia. 
 

 3ª Fase.- (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)  
A porcentaxe de alumnado na aula de forma simultánea será do 60% en grupos de máis de 20 
alumnos/as e do 100% en grupos de menos. Nesta fase o alumnado continuará formándose 
nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis numeroso. 

 Duración: 3 xornadas lectivas. 
 Obxectivos: 

            - Reforzar e comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo. 
            - Avaliar e aclarar dúbidas dos contidos expostos durante o ensino telemático. 
           - Continuar combinando o ensino presencial co ensino a distancia. 
 

 4ª Fase.- (Fase de reactivación)  
A porcentaxe de alumnado na aula de forma simultánea será do 100%. se fose posible manter 
dentro da aula 1 metro de distancia física.  

 Duración: 2 xornadas lectivas. 
 Obxectivos:  

            - Reforzar e fomentar os hábitos aprendidos. 
            - Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases, facendo cambios oportunos.  
           - Levar a cabo unha avaliación sobre o grado de adquisición dos contidos traballados 
neste período, establecendo as melloras que se consideren, 
           - Continuar coa proposta dalgunhas tarefas telemáticas para complementar as 
aprendizaxes na casa. 
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Finalidade e duración do Programa de Acollida 

 

O Programa de acollida do CEIP Plurilingüe A Pedra ten por finalidade facilitar a 

incorporación do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial durante 

o curso 2019/20. 

Este programa formará parte das programacións didácticas e se desenvolverá nas dúas 

primeiras semanas do curso, coa organización de actividades globalizadas que informen dos 

aspectos que se mencionarán a continuación.  

Será presentado ao Consello Escolar por medios telemáticos (correo electrónico) nos 

primeiros días de setembro. 

 

A.- Novas normas de organización e funcionamento do centro 

 

Coa finalidade de crear unha contorna escolar o máis saudable e segura posible, o equipo 

COVID deseñou,  coa aportación dos distintos membros da comunidade educativa,  o Plan de 

adaptación,  establecendo unha serie de medidas e cambios na organización habitual do noso 

centro. 

Neste protocolo están detallados os aspectos máis destacados en materia de: 

 Medidas xerais de protección individual (apartado 12, 16  e 18) 

 Xestión dos abrochos (apartado 28) 

 Medidas organizativas (apartados 31 e 32) 

 Medidas en relación coas familias e ANPA (apartados 36, 37, 38, 39 e 40) 

 Medidas para o alumnado transportado (apartado 41) 

 Medidas de uso do comedor (apartado 42) 

 Medidas específicas para ouso doutros espazos: educación física (apartado 46), 

biblioteca (apartado 48) e aseos (apartado 49) 

 Medidas especiais para os recreos (apartado 50) 

 Medidas específicas para alumnado de infantil e 1º e 2º de primaria (apartado 52 e 53) 

Resulta imprescindible reforzar a comunicación coas familias do alumnado, para informalos do 

Plan de adaptación así como do Plan de continxencia, coa fin de responder a posibles novos 

períodos de suspensión da actividade lectiva, provocados pola situación sanitaria, e garantir o 
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adecuado desenvolvemento da actividade lectiva. 

A presentación ao alumnado de todos estes cambios. farase nas aulas, a través da nosa 

máscota Papirus, que explicará as novas normas de funcionamento do centro (entradas, 

saídas, recreos, uso de aseos, biblioteca…).  

Estas novidades incluirán, entre outros, aspectos como: 

1. Realización na casa a diario a auto enquisa  de síntomas. No caso de ter febre ou 

presentar algún síntoma non poderán vir á escola ese día e terán que consultar por 

teléfono co  seu pediatra. 

2. Ao chegar á escola deberán ir á zona de entrada e colocarse na fila correspondente ao 

seu curso.  Non poden quedar xogando polo patio. 

3. Os acompañantes non poden acceder ao recinto polo que os alumnos/as deberán 

entrar sos/soas e dirixirse á súa fila cos compañeiros/as.  

4. Manter a distancia de seguridade recomendada (1,5m) e empregar a máscara de 

protección. Informarase do uso correcto da mesma e do xeito de poñela e sacala. 

Nas reunións coas familias tamén se proxectará unha presentación con todas estas medidas 

e as actuacións do punto seguinte que despois estará na páxina web xunto co resto da 

documentación (protocolo de adaptación, plan de continxencia e programa de acollida) 

 

 

B.- Actuacións de prevención, hixiene e protección 

 

Propiciaranse contornas escolares o máis saudables e seguras posible, a través das medidas 

de prevención, hixiene e promoción da saúde propostas no Plan de adaptación para cada 

etapa educativa.  

Cada día dedicaranse os primeiros momentos da xornada a traballar as normas de hixiene 

que hai que manter para concienciar ao alumnado coa pandemia. Por niveis, deseñaranse 

actividades e dinámicas que permitan traballar estes aspectos de maneira lúdica. 

Estableceranse rutinas, que deberán aprender e repasar de maneira continuada, coas 

medidas de prevención de transmisión da infección: 

1. Ao entrar na aula botar xel hidroalcohólico nas mans para desinfectalas. 

2. Deixar a chaqueta na cadeira e a mochila no chan. 

3. Limpar a mesa e material usado cun pano de papel desbotable e liquido desinfectante 

(o profesor será o encargado de dosificalo) 
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4.  Colocar e recoller o material de traballo tendo en conta que non se pode compartir. 

5. No aseo, comprobar que non hai ninguén dentro antes de entrar (respectar o 

semáforo). Ao rematar lavar as mans con auga e xabón, refregándoas ben. 

6. Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

7. Aprender medidas de hixiene respiratoria: 

 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará 

na papeleira de tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado. 

 Realizar a hixiene de mans frecuentemente sobre todo despois de tusir, 

esbirrar, usar panos ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, antes 

de comer ou usar os aseos. 

8. Ao rematar de xogar limpar e recoller os materiais. 

9. Antes de saír ao patio limpar as mans con xel ou lavalas. 

Para ilustrar todas estas recomendacións o alumnado poderá elaborar carteis, murais, posters 

que se colocarán polas aulas ou corredores. 

 

 

 

C.- Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado 

necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, 

de ser o caso, non presencial 

 

Con respecto ao uso da aula virtual, a coordinadora TIC xunto co seu equipo será a 

responsable de traballar no mantemento da aula virtual: habilitar os cursos, matricular ao 

alumnado e profesorado como usuarios, formar ás mestras/res no seu uso e resolver as 

dúbidas que se presenten. Nos primeiros días de setembro quedará habilitado o seu uso para 

todas as etapas (infantil e primaria). 

A partir do día 10 xa estará operativa para desenvolver algunha actividade co fin de que o 

alumnado adquira a competencia necesaria no seu manexo, no caso de ter que empregar a 

docencia virtual. 

Nos niveis de 5º e 6º continuaremos traballando coa Plataforma EVA, dentro do programa 

EDIXGAL,  pero prepararanse os cursos na aula virtual para que se poidan empregar como 

complemento, se as mestras o consideran oportuno. 
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De todas maneiras, en primaria, continuaremos empregando os blogs da web do centro que 

se reorganizarán nestes primeiros días de setembro. En infantil seguiranse a utilizar os blogs 

e páxinas habituais. 

 

 

 

D.- Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de 

actividades grupais de acollida e cohesión 

 

Dada a circunstancia sanitaria actual, aínda que xa se fai todos os cursos, reforzarase a 

atención ao benestar emocional de todo o alumnado con dinámicas e actividades de acollida e 

cohesión poñendo especial atención nos alumnos/as de: 

 4º infantil: que se escolarizan por 1ª vez  

 1º primaria que cambian de etapa e de edificio escolar. Ademais, non se puideron 

realizar as actividades de transición programadas para o 3º trimestre do curso pasado. 

 3º e 5º de primaria: por ser alumnado  que cambia de nivel e de mestras/res. 

 2ºA e 4ºA de primaria: porque o alumnado destes cursos cambia a profesora. 

 Todo o alumnado novo que se incorpora ao centro. 

Durante as primeiras semanas porase especial atención a todo o alumnado do centro, tendo 

en conta que non acceden á escola, de maneira presencial, dende o mes de marzo.  

Farase un repaso/ avaliación co alumnado do terceiro trimestre do curso 2019/20 sobre: 

 O que supuxo o ensino telemático para eles. 

 Escoitaremos as súas vivencias,  inquedanzas e dificultades. 

 Explicaremos as novas normas  e actuacións especificadas no Plan de Acollida. 

Nas reunións de ciclo e nivel estableceranse as actividades e dinámicas de cohesión que se 

van levar a cabo nas distintas aulas e que se incluirán nas programacións didácticas dos 

distintos niveis.  

Nos primeiros días de clase, cada titora/or recollerá os datos necesarios para que, no caso de 

volver ao ensino telemático,  ningún alumno/a quede descolgado: 

 Todas as familias deberán ter descargada a aplicación Abalarmóbil no seu dispositivo 

para establecer comunicación directa co centro. De non ser posible deberá recollerse a 

incidencia e o motivo para tratar de solucionalo e como opción alternativa 
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empregaríase o correo electrónico.  

Toda esta información recollerase nun cadro (Anexo 10 do caderno informativo) onde 

figura o  nome do alumno/a, os proxenitores que teñen a aplicación habilitada ou as 

razóns pola que non dispoñen dela. Entregarase unha copia na dirección e outra será 

gardada  pola titora/or. 

 Debemos saber se o noso alumnado ten conexión a internet na casa e de que tipo 

(wifi, datos móbiles...) e recomendar  ás familias para que habiliten esa posibilidade 

que sería imprescindible para a docencia a distancia ante un novo confinamento.  

Tamén precisamos coñecer  se os nenos/as dispoñen dun equipo  e de que tipo 

(tablet, ordenador...) nas súas casas para poder traballar nesa situación. É importante 

saber, ademais,  se é de uso persoal ou compartido con outros (irmáns ou membros 

da familia) Toda esta información recollerase nun cadro (Anexo 11 do caderno 

informativo)  e ao igual que no anterior, entregarase unha copia na dirección e outra 

será gardada  pola titora/or. 
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ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

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

sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu 

centro de saúde. 

 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC 
  

Tose seca 
  

Dificultade respiratoria 
  

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo) 
  

Dor muscular 
  

Falta de olfacto 
  

Falta de gusto 
  

Diarrea 
  

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

 

 SI NON 

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas?  

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado?   

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

  

Anexo I Enquisa de autoevaluación clínica do COVID-19 44



                  

66 

                                                                                

 
ANEXO II: PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE EN ÁMBITOS NON SANITARIOS 
NIN SOCIOSANITARIOS 
 

Grupos vulnerables Patoloxía controlada Patoloxía descompensada Comorbilidad ≥ 2 aspectos 

Exposición laboral NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 

Enfermidade cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetes 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade pulmonar crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Enfermidade hepática crónica severa 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Insuficiencia renal crónica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Inmunodeficiencia 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Cancro en tratamento activo 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Maiores de 60 anos 
Sen patoloxía Patoloxía controlada Patoloxía descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Obesidade  mórbida (IMC>40) 
Sen patoloxía engadida Sen patoloxía engadida controlada Patoloxía engadida descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embarazo 
Sen complicacións nin  comorbilidades Con complicacións o  comorbilidades 

 
 3 3 3 1 4 4 4 

 
NR1( Nivel de risco 1): Semellante ao risco comunitario, traballo sen contacto con persoas sintomáticas. 

NR2( Nivel de risco 2): Traballo en contacto con persoas sintomáticas, mantendo a distancia de seguridade e sen actuación directa sobre elas. 

NR3( Nivel de risco 3): Asistencia ou intervención directa sobre persoas sintomáticas, con EPI axeitado e sen manter a distancia de seguridade. 

NR4 (Nivel de risco 4): Profesionais non sanitarios que deben realizar manobras xeradoras de aerosois, como por exemplo RCP. 

 

 1 Non precisa nin adaptación nin cambio de posto, permanecendo na súa actividade profesional 

 
2 Continúa a actividade laboral. Pode realizar tarefas con exposición a persoas sintomáticas con EPI axeitados 

 
3 

Pode continuar actividade laboral sen contacto con persoas sintomáticas. Se existe imposibilidade, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como 
especialmente sensible ou prestación por risco durante o embarazo - lactanción (PREL) 

 4 
Precisa cambio de posto de traballo e, de non ser posible, iniciarase a tramitación para declarar ao/á traballador/a como especialmente sensible ou prestación 
por risco durante o embarazo-lactancia (PREL) 
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ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE 
PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLEDDE ADAPACIÓN DO POSTO DE 
TBALLO 

CS AÚDE 
OLICITANTE: 
SOLICITANTE 
Nome e apelidos: 
DNI:                                      Teléfono: 
Correo electrónico (obrigatorio): 
Enderezo a efectos de notificacións : 
 
Código Postal:                         Localidade: 
MOTIVO DA SOLICITUDE: 
DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 
DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 
Nome do Centro: 
Enderezo: 
Código Postal:                         Localidade: 
Posto de traballo: 
Relación da documentación que achega 
AUTOACIÓN PARAUNICACIÓN Á XUNTA DE GALICIA DA 
CDICIÓN DE TRABALLADORA ESPECIALMENTE SENSIBLE , no seu 
caso 
SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu 
caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación do condición 
de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de 
xullo de 2020  

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran 
no seu poder, así como aqueles que lle sexan requiridos. 

 

                     ,       de            de 2020 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO   
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ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICACIÓN DE CONDICIÓNS DE 
SEGURIDADE NO CENTRO EDUCATIVO 
 

O 22 de xullo de 2020 dítase a Resolución das Consellerías de Educación, Universidade e 

Formación Profesional e de Sanidade, pola que se determina o protocolo de inicio do curso 

2020-2021, se determinan as instrucións e se adoptan medidas de prevención e hixiene nos 

centros de ensino non universitario dependentes da Consellería. 

No protocolo establecese o informe que debe elaborar a dirección no que se indiquen as 

tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de 

protección existentes para o solicitante. 

D./Dna.                                                                                    solicitou a súa consideración como 

persoal sensible. 

Polo exposto, D./Dna.                                                                                          , na súa calidade 

de Director/a do centro de ensino público                                                                                      ,  

INFORMA: 

Marcar con X ou tachar o que non proceda 

 Que o solicitante presta servizo neste centro educativo en condición de: docente, persoal 

administrativo, de limpeza, ou outra categoría. 

 Que no centro existe dotación de xel hidro alcohólico, e restantes elementos para a hixiene 

das mans consonte ao protocolo. 

 Que existe dispoñibilidade de máscaras diarias para o solicitante. 

 Que nas aulas existe unha separación de 1,5 metros ata o lugar ocupado polo alumnado. 

 Que nos espazos comúns (sala de profesores, salas de reunións, etc. ) existe unha 

separación de 1,5 metros entre os postos.  

 Que no posto de traballo (persoal administrativo) existe a debida separación de 1,5 metros 

diante das persoas que acoden ao centro. 

E para que conste diante da inspección médica da Xefatura Territorial de                                   .          

Asinase o presente informe con data __  /__ /2020  (sinatura e selo) 

C
VE

: i
7M

Q
FF

C
0B

7
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

Anexo IV Modello certificación condicións seguridade centro educativo 47

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=i7MQFFC0B7


PLANO DE AULA TIPO DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA                                                                                    DE  3º A 6º PRIMARIA                                                                                                         

 

 

 

Anexo VII Planos tipo colocación aulas 48



PLANO DE AULA TIPO DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA                                                                                    DE  3º A 6º PRIMARIA                                                                                                         

 

 

 

Anexo VII Planos tipo colocación aulas 49



PLANO DE AULA TIPO DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA                                                                                    DE  1º A 2º PRIMARIA                                                                                                         

 

 

 

Anexo VII Planos tipo colocación aulas 50



PLANO DE SITUACIÓN E DESCRITIVO DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU                                                                                                    EDIFICIO DE  INFANTIL PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

R
ÍO

 B
IS

P
O

 

VERXA ENTRADA 

 

TERRENOS PARTICULARES 

 RAMPA ENTRADA 

 
R

A
M

P
A

 EN
TR

A
D

A
 

 

 

ALMACÉN 

B
A

Ñ
O

S
  

M
E

S
T

R
E

S
 

 

BAÑOS  

ALUMNADO 

 

 

AULA 

 

 

SALA  

CALDEIRA 

 

 

AULA 

  

X
IM

N
A

S
IO

 

 

 

BIBLIOTECA 

 

A
U

L
A

 A
L

 

PATIO XOGO 

PARQUE  

INFANTIL 

 

 
G

A
L

IÑ
Á

 A
Z

U
L

 

 

ZONA VERDE 

PATIO XOGO 

 

 

ENTRADA/SAÍDA 

 4ºINF 

ENTRADA/SAÍDA 

 5º/6º INF 

Anexo VIII Planos circulación infantil 51



PLANO DE SITUACIÓN E DESCRITIVO DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU                                                                                           EDIFICIO DE  INFANTIL PRIMEIRA PLANTA 

  

 

BAÑO  

ALUMNADO 

B
A

Ñ
O

S
 M

E
S

T
R

E
S

 

 

BAÑOS  

ALUMNADO 

 

 

AULA 

 

S
A

L
A

  

M
E

S
T

R
E

S
 

 

 

AULA 

 

 

AULA 

 

 

AULA 

 

O
C

O
 

E
S

C
A

L
E

IR
A

 

Anexo VIII Planos circulación infantil 52



PLANO RUTAS COVID DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU                                                                                                     EDIFICIO DE PRIMARIA PLANTA BAIXA 

 

 

PATIO 

CUBERTO 

CORREDOR EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PAVEMENTO PEONIL  

ESTRADA (RÚA A PEDRA) 

PARADA BUS 

V
IV

EN
D

A
 P

A
R

TI
C

U
LA

R
 

VIVENDAS PARTICULARES 

ENTRADA  

VEHÍCULOS 

VIVENDAS MESTRES/AS 

APARCADOIRO MESTRES/AS 

TERREOS E VIVENDAS PARTICULARES 

ZONA VERDE 

T
E

R
R

E
O

  P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 

 

 

 

S
A

ÍD
A

 P
A

V
IL

L
Ó

N
 M

U
N

IC
IP

A
L

 

 

A
S

E
O

S
 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

AULA 

MÚSICA 

AULA 

3º/4º 

AULA 

3º/4º 

AULA 

3º/4º 

AULA 

3º/4º 

SALA 

MESTRES 

CORREDOR 

ASCENSOR AULA 

MEDIACIÓN 

   

A
L

M
A

C
É

N
 

BIBLIOTECA (ESPAZO CREATIVO) 

A
S

E
O

S
 

BIBLIOTECA (ESPAZO CREATIVO) 

 
AULA 

POLIVALENTE 

 

 

 
PISTA BALONCESTO 

 

 

COMEDOR 

C
O

C
IÑ

A
 

 

 

 
 

 

 

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 

C
O

N
S
ER

XER
ÍA

 

 

A
L

M
A

C
É

N
 

A
S

E
O

 
A

S
E

O
 

A
S

E
O

 

P
O

R
C

H
E

 E
N

T
R

A
D

A
 

 

PATIO 

ENTRADA  

 

P
IS

T
A

 B
R

IL
E

T
 

PISTA FÚTBOL 

ENTRADA/SAÍDA 1º 

ENTRADA/SAÍDA 2º 

AUTOBUSES 

ENTRADA/SAÍDA 3º-6º 

ACOMPAÑADOS/AS 

Anexo VIII Planos circulación primaria 53



 

PLANO DE SITUACIÓN E DESCRITIVO DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU                                                                                             EDIFICIO DE PRIMARIA  PRIMEIRA PLANTA 

 

 

 

 

 

AULA  

INFORMÁTICA 

A
S

E
O

S
 

A
L

U
M

N
O

S
/A

S
 

AULA  

5º/6º 

AULA  

5º/6º 

AULA  

5º/6º 

AULA  

5º/6º 

 AULA  

INGLÉS 

 AULA  

INGLÉS 

AULA  

1º/2º 

AULA  

1º/2º 

  

ASCENSOR 

 

A
S

E
O

S
 

A
L

U
M

N
O

S
/A

S
 

 

A
S

E
O

S
 

M
E

S
T

R
E

S
/A

S
 

AULA  

1º/2º 

AULA  

1º/2º A
L

M
A

C
É

N
 

A
U

L
A

  

P
T

 

ARMARIO  

INFORMÁTICO 

A
U

L
A

  

A
L

 

D
E

S
P

A
C

H
O

 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

X
E

F
A

T
U

R
A

 

T
IT

O
R

ÍA
 

3
º/

 4
º 

ALMACÉN 

MATERIAL 

T
IT

O
R

ÍA
 

5
º /6

º 

T
IT

O
R

ÍA
 

1
º /2

º 

SO
FÁ

 

Anexo VIII Planos circulación primaria 54



 

PLANO DE SITUACIÓN E DESCRITIVO DO CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU                                                                                                             EDIFICIO PRIMARIA — XIMNASIO 
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ANEXO IX: CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS 
EDUCATIVOS 
 

Para facilitar unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas previstas en canto 
á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao centro, se adxunta a 
modo de plan de acción o seguinte cuestionario como guía de implantación e que pode ser anexado ao 
Plan de adaptación a situación COVID -19 NO CURSO 2020/2021. 

 

Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 

 

1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de síntomas da 
enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro educativo en caso de 
síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes síntomas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou alumno presenta 
síntomas da enfermidade no centro educativo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

Id. Medidas Organizativas 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se producen 
aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 
establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a distancia entre persoas? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos procedementos da Consellería 
de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga e xabón, así como, 
papel  desbotable para secado e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de  
dispensadores  xabonosos e/ou de solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e 
dos alumnos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de  metacrilato ou similar para zonas de atención a público, 
como na área de administración, etc.? Definíronse adicionalmente os equipos de protección a 
utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos alumnos, evitando o 
cruzamento duns e outros? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, diferenciando ambos os 
sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo adhesivo no pavimento? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao mínimo posible?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? 
   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a distancia de seguridade de 
1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e distanciamento social? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias de seguridade?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos?    
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o procedemento da Consellería de 
Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por pedal?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de administración?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, hixienízanse antes de cada 
uso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior (limitacións de mobilidade)?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións sanitarias que se deben 
seguir de xeito individual? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a adoptar, específicas para o 
lugar de traballo, así como o equipamento de protección a empregar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben adoptarse cando viaxan ao 
lugar de traballo? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene persoal (máscaras, luvas 
de látex, panos, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección segundo o marcado pola 
Consellería? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender e manter a actividade e 
limpeza requirida? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa periodicidade?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

 

 

3.8 ¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os cuartos, con especial 
énfase nas superficies, especialmente aquelas que son tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou 
os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas e 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

ordenadores? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores para depositar o material de hixiene persoal (máscaras, 
luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de residuos domésticos que se obtén unha vez 
realizadas as recollidas separadas)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha persoa que presentou 
síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas instalacións, diariamente e 
adicionalmente con ventilación natural durante máis de cinco minutos? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

Id. Sinalización 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, non tocar a cara, toser 
en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os equipos de protección que 
deben utilizar? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade a manter durante o 
acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o 
marcado pola Consellería de Educación? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
 

 

3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a calquera persoa que 
presente síntomas da enfermidade? 

   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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Aspecto a considerar 

Realizado 

SI NON NP 

 
 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, vestiarios, comedor, etc.)?    

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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SETEMBRO 2020 

Xoves 10 Venres 11 

            

Luns 14 Martes 15 Mércores 16 Xoves 17 Venres 18 

                             

Luns 21 Martes 22 Mércores 23 Xoves 24 Venres 25 

                              

Luns 28 Martes 29 Mércores 30 

            

                  

            

ANEXO XI:  CADRO CONTROL LIMPEZA ASEOS    

Poñer a hora á que se fai a limpeza no cadro correspondente                                   

CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU 

Anexo XI Cadro control limpeza aseos 62



OUTUBRO 2020 

Xoves 1 Venres 2 

            

Luns 5 Martes 6 Mércores 7 Xoves 8 Venres 9 

                              

Luns 13 Martes 14 Mércores 15 Xoves 16 Venres 17 

                              

Luns 19 Martes 20 Mércores 21 Xoves 22 Venres 23 

                              

Luns 26 Martes 27 Mércores 28 Xoves 29 Venres 30 

                              

CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU 

ANEXO XI:  CADRO CONTROL LIMPEZA ASEOS    

Poñer a hora á que se fai a limpeza no cadro correspondente                                   

Anexo XI Cadro control limpeza aseos 63



NOVEMBRO 2020  

Luns 2 Martes 3 Mércores 4 Xoves 5 Venres 6 

                              

Luns 9 Martes 10  Xoves 12 Venres 13 

                        

Luns 16 Martes 17 Mércores 18 Xoves 19 Venres 20 

                              

Luns 23 Martes 24 Mércores 25 Xoves 26 Venres 27 

                              

Luns 30     

               

CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU 

ANEXO XI:  CADRO CONTROL LIMPEZA ASEOS    

Poñer a hora á que se fai a limpeza no cadro correspondente                                   

Anexo XI Cadro control limpeza aseos 64



DECEMBRO 2020     

 Martes 1 Mércores 2 Xoves 3 Venres 4 

                        

Mércores 9 Xoves 10 Venres 11             

                  

Luns 14 Martes 15 Mércores 16 Xoves 17 Venres 18 

                              

Luns 21 Martes 22    

                     
CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU 

ANEXO XI:  CADRO CONTROL LIMPEZA ASEOS    

Poñer a hora á que se fai a limpeza no cadro correspondente                                   

Anexo XI Cadro control limpeza aseos 65



OUTUBRO 2020 
Xoves 1 Venres 2 

            

Luns 5 Martes 6 Mércores 7 Xoves 8 Venres 9 

                              

Luns 13 Martes 14 Mércores 15 Xoves 16 Venres 17 

                              

Luns 19 Martes 20 Mércores 21 Xoves 22 Venres 23 

                              

Luns 26 Martes 27 Mércores 28 Xoves 29 Venres 30 

                              

SETEMBRO 2020 

Xoves 10 Venres 11 

            

Luns 14 Martes 15 Mércores 16 Xoves 17 Venres 18 

                             

Luns 21 Martes 22 Mércores 23 Xoves 24 Venres 25 

                              

Luns 28 Martes 29 Mércores 30             

                              

NOVEMBRO 2020  

Luns 2 Martes 3 Mércores 4 Xoves 5 Venres 6 

                              

Luns 9 Martes 10 
 

Xoves 12 Venres 13 

                        

Luns 16 Martes 17 Mércores 18 Xoves 19 Venres 20 

                              

Luns 23 Martes 24 Mércores 25 Xoves 26 Venres 27 

                              

Luns 30     

               

DECEMBRO 2020     

 
Martes 1 Mércores 2 Xoves 3 Venres 4 

                        

Mércores 9 Xoves 10 Venres 11 
            

                  

Luns 14 Martes 15 Mércores 16 Xoves 17 Venres 18 

                              

Luns 21 Martes 22    

                     

ANEXO XII: VENTILACIÓN DIARIA DA AULA                                            

  Cubrir cun  tick onde correponda             ENTRADA+RECREO+SAÍDA   

CEIP PLURILINGÜE A PEDRA, BUEU 

Anexo XII ventilacion aulas 66



ANEXO XIII                        REXISTRO DE AUSENCIAS POR SINTOMATOLOXIA COVID-19 

 

DATA CURSO NOME E APELIDOS 
HORA (se 

procede) 
SINTOMATOLOXÍA DIAGNÓSTICO FINAL 
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