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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 
 

 
1.  CENTRO 

 
    COLEXIO HERMANOS QUIROGA RODRÍGUEZ  

Avenida Antonio Palacios.  2ª  Travesía.  Nº16.  
36400. O Porriño.  
Tlf. :  986330689  
 
 

2 .  MEMBROS DO EQUIPO COVID  
 
 

 
MEMBROS   TELÉFONO TAREFAS 

 
Mª DOLORES 

BARCIELA CASTRO  
 

Suplente:  Arantxa 
Román Domínguez  

 
 

 
986330689 

-  Comunicar as 
incidencias ás 
autoridades.  

-  Rexist rar as 
incidencias.  

-  Supervisión  
-  Coordinación  
-  Sistema de 

compras .  
-  Velar polo 

cumprimento 
do protocolo.   

 
INÉS LORENZO 

ESTÉVEZ 
 

Suplente:  David 
Fernández Saavedra  

 
986330689 

-  Control e 
supervisión.  

-  Controlar a 
asistencia do 
persoal non 
docente.  

-  Distribución e 
reposición de 
material .  

 
MIGUEL LÓPEZ 

DOCAMPO 
 

Suplente:  Yolanda 
Baquero González  

 

 
 
986330689 

 
-  Control e 

supervisión.  
-  Controlar a 

asistencia do 
persoal non 
docente.  

-  Organizar 
grupos en  caso 
de ausencia de 
profesorado.  

-  Distribución e 
reposición de 
material .  
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3.  CENTRO   DE  SAÚDE DE  REFERENCIA.   
 

CENTRO DE SAÚDE DO PORRIÑO  
Rúa Fernández Areal s/n Tlf:986338869   
Persoa  de  contacto: Dr. Javier García Soidán 

Teléfono: 986337320 
 
 

4. ESPAZO DE ILLAMENTO COVID   
     

 O espazo de illamento COVID será o Gabinete médico, situado 
na planta baixa do Edificio antigo. Dentro deste gabinete hai 
unha padiola, caixa de urxencias, termómetro dixital, máscaras, 
xel hidroalcohólico e papeleira con tapa e bolsa. A sala ten 
unha gran ventá polo que estará sempre ventilada. 
 

 O  alumno/a que teña que permanecer illado neste espazo 
sempre estará acompañado dun adulto. 

 
 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por 

SARS-CoV- 2 nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á 
chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de 
referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 
Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu 
pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial 
e a solicitude dunha proba diagnóstica. Habilitarase, dende o 
inicio do curso, un espazo específico de uso individual no 
centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas 
mentres non se xestiona o seu traslado. 
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5. NÚMERO DE  ALUMNOS  POR  NIVEL E  ETAPA  
EDUCATIVA 

 

4º Infantil 15 ALUMNOS 

5º Infantil 9 ALUMNOS 

6º Infantil 19 ALUMNOS 

1º Primaria 18 ALUMNOS 

2º Primaria 16 ALUMNOS 

3º Primaria 16 ALUMNOS 

4º Primaria 20 ALUMNOS 

5º Primaria 19 ALUMNOS 

6º Primaria 22 ALUMNOS 

1º ESO 25 ALUMNOS 

2º ESO 17 ALUMNOS 

3º ESO 21 ALUMNOS 

4º ESO 14 ALUMNOS 
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6. CADRO DE PERSOAL 
 
 

NOME ENDEREZO TELÉF. 

1. ALONSO LÓPEZ, CRISTINA Amieirolongo. Camiño do Roxo 46. Mos 639470196 

2. ALONSO LÓPEZ, PATRICIA San Sebastián 78.Portal 1. 2B. O Porriño 676331692 

3. BAQUERO GONZÁLEZ, YOLANDA Estrada da Quintana 55. Reboreda. Redondela 686660286 

4. BARCIELA CASTRO, Mª DOLORES Estrada da Vía 93. Peinador. Torroso. Mos 607486249 

5. BLANCO SILVA, PATRICIA Escultor Gregorio Fernández 11. 2ºC. Vigo 616231658 

6. BON RODRÍGUEZ, PILAR Avda. de Galicia 61.Portal 2. 3D. Salceda 693774522 

7. CAMPILLO GARCÍA, FERNANDO 7ª Travesía Numancia 21, 1º. Vigo 667005085 

8. CARRERA FIGUEROA, EMILIA Avda. de Galicia 14, 2D. O Porriño 679274853 

9. ESTÉVEZ GÓMEZ, Mª ADORACIÓN Calle El Pinar 15. 3A. O Porriño 605207858 

10. FERNÁNDEZ LORENZO, Mª NIEVES Álvaro Cunqueiro 10, 2A. Vigo 661572728 

11. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MIRIAM Rúa Carrola 16. O Porriño. 677701840 

12. FERNÁNDEZ SAAVEDRA, DAVID Lugar Gulpilleira,Urb. Monte Alto 52. O Porriño 649229555 

13. LODEIRO BUGALLO, Mª CARMEN A Rocha 1-A. Atios. O Porriño 649746209 

14. LÓPEZ DOCAMPO, MIGUEL Teixugueiras 25. Portal 2. 11H. Vigo 617719060 

15. LORENZO ESTÉVEZ, INÉS Avda. de Galicia 16, 5E. O Porriño 654965954 

16. MARTÍNEZ LÓPEZ, JAVIER Teixugueiras 1, Portal 2. 6ºD. Vigo 609489000 

17. MONTERO DOMÍNGUEZ, ISABEL Paseo Matutino 13. Portal 2. 5D. Ponteareas 666787776 

18. MUIÑOS PAZOS, ALEJANDRA Castro Sampredro 4. 2º. Redondela  606594984 

19. PINTOS LEIRÓS, TANIA Manuel Rodríguez 54. O Porriño 677317545 

20. ROMÁN DOMÍNGUEZ, ARÁNZAZU Avda. de Galicia 16, 3F. O Porriño 676707570 

21. TRILLO ÁLVAREZ, Mª CRISTINA Avda de Galicia 28, 1D. O Porriño 606574523 

22. PÉREZ FIGUEROA, VANESSA Aloques 27, O Porriño 673815491 

23. CAMPO FERNÁNDEZ, EMÉRITA Torneiros Noval, 14. Torneiros. O Porriño 627087399 
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7. DETERMINACIÓN  DO GRUPOS ESTABLES DE 
CONVIVENCIA, CON ASIGNACIÓN DA AULA, DO 
ALUMNADO, DO PROFESORADO QUE EXERZA A 
TITORÍA E OS ESPECIALISTAS QUE IMPARTAN 
MATERIAS AO GRUPO. 

 
 
 
 

 
  

AULA 
 
 

 
TITORES, ESPECIALISTAS 

 
4º Infantil 

Planta 
ximnasio 

TITORA: Patricia Alonso 
AUXILIAR: Miriam Fernández 

ESPECIALISTAS:  
Adoración Estévez  
Yolanda Baquero  

Inés Lorenzo  
 
5º Infantil 

Edificio 
Antigo. 
Planta baixa. 
Aula A 

TITORA: Cristina Trillo 
ESPECIALISTAS:  
Adoración Estévez  
Yolanda Baquero  

Inés Lorenzo  

 
6º Infantil 

Edificio 
Antigo. 
Planta baixa. 
Aula B 

TITORA: Emilia Carrera 
ESPECIALISTAS:  
Adoración Estévez  
Yolanda Baquero  

Inés Lorenzo  

 
 
 
1º Primaria 

 
Edificio 
Novo. Planta 
baixa. 
Aula 1 

TITORA: Cristina Alonso 
ESPECIALISTAS:  
Nieves Fernández  

Inés Lorenzo  
Adoración Estévez  
Yolanda Baquero  
David Fernández  

Mª Carmen Lodeiro 
 
 
 
2º Primaria 

Edificio 
Novo.  
1º andar. 
Aula 2 

TITORA: Mª Carmen Lodeiro 
ESPECIALISTAS:  

Nieves Fernández (Inglés) 
Inés Lorenzo (Música) 

Adoración Estévez (AL) 
Yolanda Baquero (PT/Plástica) 

David Fernández (EF) 
 

 
 
3º Primaria 

Edificio 
Novo.  
1º andar. 
Aula 3 

TITORA: Alejandra Muíños 
ESPECIALISTAS:  
Nieves Fernández  

Inés Lorenzo Adoración Estévez 
Yolanda Baquero  
David Fernández  

Tania Pintos Leirós  
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4º Primaria 

 
Edificio 
Novo.  
 
1º andar. 
Aula 4 

 
TITORA: Tania Pintos 

ESPECIALISTAS:  
Nieves Fernández  

Inés Lorenzo  
Adoración Estévez 
 Yolanda Baquero 
David Fernández  
Alejandra Muíños  

 
 
 
 
5º Primaria 

 
Edificio 
Antigo. 1º 
andar. 
Aula 5 

TITORA: Adoración Gómez 
ESPECIALISTAS:  
Nieves Fernández  

Inés Lorenzo 
Adoración Estévez  
Yolanda Baquero  
David Fernández  

Tania Pintos  
 

 
 
 
6º Primaria 

 
Edificio 
Antigo. 1º 
andar. 
Aula 6 

TITOR: David Fernández 
ESPECIALISTAS:  
Nieves Fernández  

Inés Lorenzo  
Adoración Estévez  
Yolanda Baquero  

Cris Alonso  
 
 
 
 
1º ESO 

 
Edificio 
Antigo. 1º 
andar. 
Aula 1º ESO 

TITOR: Miguel López 
ESPECIALISTAS:  

Pilar Bon 
Nieves Fernández  

Fernando Campillo  
Isabel Montero 
Arantxa Román  

Loli Barciela  
 

 
 
 
 
 
2º ESO 

 
Edificio 
Antigo. 2º 
andar. 
Aula 2º ESO 

TITORA: Nieves Fernández 
ESPECIALISTAS:  

Miguel López  
Pilar Bon 

Javier Martínez 
Inés Lorenzo   

Fernando Campillo  
Isabel Montero 
Arantxa Román  

Loli Barciela  
 
 
 
 
3º ESO 

 
Edificio 
Antigo. 2º 
andar. 
Aula 3º ESO 

TITORA: Pilar Bon 
ESPECIALISTAS:  

Miguel López  
Javier Martínez  

Inés Lorenzo  
Fernando Campillo  

Isabel Montero 
Arantxa Román  
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4º ESO 

 
Edificio 
Antigo. 2º 
andar. 
Aula 4º ESO 

 
TITORA: Arantxa Román 

ESPECIALISTAS:  
Miguel López Javier Martínez  

Inés Lorenzo  
Fernando Campillo  

Isabel Montero 
Pilar Bon 

 
 
 
 
 

8. MEDIDAS  ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS 
ESTABLES DE CONVIVENCIA.  

 
 
En educación infantil e na educación primaria, a organización do 

alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de 

convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de 

limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo 

de convivencia estable en todas as actividades que se realicen 

dentro do centro educativo 

 

O uso da máscara será obrigatorio en todo momento a 

partires de 1º de Educación Primaria, aínda que será 

recomendable para todo o alumnado do centro.  Será 

obrigatorio levar unha segunda máscara de recambio, así como un 

estoxo específico para gardala en caso necesario. 
 
De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo 

menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro 

educativo. A distancia a manter entre postos escolares será a 

máxima que permita a aula, para a aplicación do criterio de 

medición a distancia realizarase dende o centro das cadeiras. 

 

 Para o alumnado de Educación Infantil o uso de máscara non 

é obrigatorio pero si será  aconsellable nos momentos de 

desprazamento polo centro, así como durante as entradas e saídas.  

 

 Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos 

estables de convivencia, na aula traballarase mediante grupos 

colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente 

sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos 

grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos 

contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 

metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible 

usarase a máscara, porén para o profesorado e o persoal non 

docente que teña contacto cos grupos de infantil será de uso 

obrigatorio. 
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 Nas etapas de Ensino Secundario Obrigatorio establécense as 

seguintes medidas de conformación das aulas: 

 

 

a) Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros  

respecto de todos os postos que o rodeen medidos dende o centro 

da cadeira. Se fose preciso retirarase outro mobiliario como 

andeis ou colgadores que limiten o espazo dispoñible. 

 

b) Os postos escolares estarán orientados nunha mesma 

dirección. 

 

c) Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos 

buscaranse espazos alternativos onde sexa posible gardar a 

distancia de 1,5 metros. 

 

d) Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores 

desdobrarase o grupo. 

 

Dentro das aulas establecemos as seguintes medidas:  

 

● Será necesario hixienizar as mans antes de entrar na aula e ao 

saír da mesma.  

 A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que 

se use material compartido. O lavado realizarase cando menos 5 

veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao 

centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e 

sempre despois de ir ao aseo. 

● Cada alumno/a colgará o seu abrigo na súa cadeira.  

● A distribución de espazos establecerase segundo os modelos 

propostos nos anexos en función do número de alumnos de cada 

aula.  

 Recoméndase formar grupos de traballo cooperativo 

estables, de tal xeito que se reduzan as interaccións físicas entre 

grupos. Deste xeito, garantimos que dentro da aula o contacto 

directo unicamente se produza entre grupos pequenos de alumnos. 

Nos momentos nos que todo o grupo poida estar xunto (recreos, 

traslados), o alumnado deberá levar máscara.  

● Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de 

traballo (estoxo con obxectos de emprego máis común). Este 

material é de uso individual e non poderá ser compartido.  

● Cando sexa necesario empregar material común, distribuirase 

en gabetas ou caixas para cada un dos grupos, tendo que ser 

desinfectado unha vez finalizado o seu emprego.  

● Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, 

informática ou saír ao patio, deberán respectar o percorrido 

deseñado para ese grupo en concreto e na orde de entrada/saída 

asignada.  
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● Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos  

dentro da aula, e cando estes sexan inevitables, ter en conta as 

normas sobre distancias de seguridade.  

● Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan 

gardar o seu material, cando este sexa gardado de xeito grupal, o 

alumno/a encargado/a de material procederá á preceptiva 

desinfección de mans antes de levalo a cabo.  

● Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, realizarase 

unha desinfección previa con xel hidroalcólico do rotulador que 

empregue.  
 Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá 
empregar máscara e facer unha correcta desinfección do lugar que 
ocupe. 

 Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que 

supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos de 

convivencia o clases, así como as que exixan unha especial 

proximidade. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan 

lugar nos centros educativos realizaranse sen asistencia de 

público. 
 

 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá 

realizar unha auto enquisa diaria de síntomas para comprobar, no 

caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha 

infección por SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa 

clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que debe 

realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que 

comunicarse aos centros educativos, senón que se deberá adoptar 

polo persoal dos centros educativos as medidas oportunas en 

función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a 

ausencia. 
 

 Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus 

pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos 

síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son 

compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados 

non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. 

Utilizarase a enquisa clínico epidemiolóxica que se describe no 

Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao 

centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que 

aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao 

alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 
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9. CANLE  DE COMUNICACIÓN PARA DAR A 
COÑECER AO EQUIPO COVID  OS CASOS DE 
SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE, AS AUSENCIAS 
DE PERSOAL NON DOCENTE E PROFESORADO E 
PARA A COMUNICACIÓN DAS FAMILIAS CO EQUIPO 
COVID PARA COMUNICAR INCIDENCIA E 
AUSENCIAS. 
  
A canle de comunicación para dar a coñecer os casos de 
sintomatoloxía, as ausencias de persoal non docente e 
profesorado etc., será sempre mediante chamadas telefónicas e 
poderá ser comunicado por escrito de forma simultánea por e-
mail.  
 
 

PROFESORADO ALUMNADO 

 

Vía telefónica (centro ou 

coordinador Covid): 

607486249/986330689 

Correo electrónico: 
cpr.hermanos.quiroga@edu.xunta.gal 

 

 

Vía telefónica (centro ou 

coordinador Covid):  

607486249/986330689 

Correo electrónico:  
cpr.hermanos.quiroga@edu.xunta.gal 

 

 

 

 

 

 
10. PROCEDEMENTO  DE  REXISTRO  DE  
AUSENCIAS  DO  PERSOAL  E  DO ALUMNADO. 

 

As ausencias serán rexistradas sempre nos respectivos controis de 

presencia, tanto para alumnado como para o profesorado e persoal 

non docente. 

Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de 

rexistro e Xade), engadiremos un específico para aquelas 

ausencias provocadas por sintomatoloxía compatible coa Covid-

19.  

 

As ausencias por sintomatoloxía compatible tamén serán 

rexistradas no convencional, pero ao figurar no específico por 

covid-19 quedará eximida da xustificación a efectos de apertura 

do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo tempo, permitirá 

activar as medidas necesarias en caso de confirmación do caso.  
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11. PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS 

INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E 

EDUCATIVAS.  

 

 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID 

(polo menos unha das relacionadas no anexo I) no persoal non 

docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e 

inmediatamente darán coñecemento ao equipo COVID. Como 

criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, 

poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos 

facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou 

proba PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o 

illamento ata coñecer o resultado da proba. 

 

 No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na 

casa, o alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia 

contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 

alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID. 

Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún 

xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou 

titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a 

consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de 

prevención de absentismo escolar. 

 

 O centro educativo informará, explicitamente e con 

confirmación de recepción da información, aos pais, nais e outras 

figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o 

alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao 

centro educativo. Os centros educativos poden establecer 

mecanismos para a identificación de síntomas nos alumnos á 

entrada ao mesmo, ou unha declaración responsable dos 

proxenitores ao inicio do curso escolar. Porén a medición de 

temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa 

COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes 

de acudir pola maña ao centro escolar. 

 

 

 Ante a detección de síntomas compatibles con infección por 

SARS-CoV-2 nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á 

chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de 

referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu 

pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a 

solicitude dunha proba diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do 

curso, un espazo específico de uso individual no centro para illar a 

aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se 

xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación 

adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos 
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desbotables. Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa 

de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que 

convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza 

o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa 

familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do 

centro. 

 

 Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle 

informática, denominada “EduCovid”, específica para a 

comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos 

posibles casos confirmados. A información será accesible para o 

persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase 

para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da 

existencia de casos positivos confirmados no centro. A canle 

informática subministrará de xeito seguro e con respecto á 

normativa de protección de datos os seguintes fluxos de 

información: 

 

 

o No caso de comunicación ao centro educativo por parte do 

seu persoal ou de algún alumno/a da aparición dun caso 

confirmado, o equipo COVID do centro incluirá a información 

dos contactos estreitos do afectado/a, entre eles o compañeiros/as 

de aula, os mais próximos dentro da mesma e o profesorado que 

imparte clase nese grupo, os compañeiros/as do transporte e do 

comedor escolar, os compañeiros do transporte particular no que 

viaxan varios nenos do centro, así como aquela información sobre 

outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan 

achegar voluntariamente os pais, nais ou titores/as legais. O 

rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os 

das actividades extraescolares terán que ser recollidos polo 

SERGAS. A mesma información será remitida cando o CSC, o 

SERGAS ou a xefatura territorial da consellería de Sanidade 

solicite información no caso de que exista casos sospeitosos por 

sintomatoloxía compatible con COVID 19 que estean a ser 

investigados ou nos que existan indicios de que teñan xurdido no 

centro educativo. 

 

o No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) 

teña confirmación dun caso positivo dunha persoa que sexa 

alumno/a dun centro escolar ou dun profesional que traballe no 

mesmo, incluirá a información na aplicación informática onde 

solo resultara visible para o equipo COVID do centro escolar. 

 

o A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten 

como fundamento o interese xeral na protección da saúde, polo 

que os datos do alumnado subministrados con consentimento dos 

representantes dos menores que obra nas bases de datos da 

Consellería de Educación poderán ser subministrados á autoridade 

sanitaria en cumprimento do deber de colaboración. 
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o O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo 

profesional sobre os datos sobre os que teña coñecemento por 

mor da aplicación do presente protocolo. 

 

 

 Para os efectos do protocolo para a prevención e control do 

absentismo escolar e do número máximo de faltas de asistencia 

permitidas, as ausencias comunicadas derivadas da aplicación das 

anteriores medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo 

preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 

 

 
12. CROQUES   DA  SITUACIÓN  DOS  PUPITRES  NAS  
AULAS  BEN  DE  XEITO INDIVIDUAL OU CROQUES 
XENÉRICO QUE SEXA REPRODUCIBLE NOS 
RESTANTES ESPAZOS. IDENTIFICACIÓN DA POSICIÓN 
DO PROFESORADO.  

 

En función do número de alumnos/as das diferentes aulas, 

mostramos diferentes opcións de colocación dos pupitres, poden 

verse nos distintos planos que figuran nos anexos.  

Ver en ANEXO V planos das aulas. 

 

 

 

 

13. CANDO   O TAMAÑO  DA AULA NON PERMITA AS  
DISTANCIAS MÍNIMAS IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS 
OU SALAS PARA ASIGNAR A GRUPOS. 

 

No caso do noso centro, todas as aulas garanten as distancias 

mínimas. A única aula que non as permitía (grupo de 1º de ESO) 

foi trasladada a un espazo suficientemente amplo para poder 

solucionar este problema. 
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14. DETERMINACIÓN  DAS MEDIDAS PARA O USO DE 
ESPAZOS DE PT E AL, DEPARTAMENTO  DE 
ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO.  
 
 
 
 

 A aula de PT/AL cambia a súa localización, estará unha 

planta máis abaixo que nos cursos anteriores. Reducindo así a 

mobilidade do alumnado polo centro. Tamén gañamos espazo, 

permitindo unha separación de 2m entre os alumnos, ademais de 

contar cun aseo xusto ao lado da aula no que se intensificará a 

limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco. 

 Os grupos de convivencia serán estables, formados polo 

alumnado do mesmo grupo, docente e aula. Os grupos esperarán na 

aula ordinaria ata que a mestra de PT/AL vaia recollelos e 

desprazaranse en fila mantendo a distancia de seguridade en todo 

momento. 

 Na aula de PT/AL extremarase o protocolo de limpeza xa que 

é de uso compartido, sendo obrigatorio a hixiene de mans nas 

entradas e saídas da mesma. Ao comezo e ao final da cada sesión os 

nenos pasarán polo dispensador de xel hidroalcohólico. Cada 

alumno estará na súa mesa correspondente e manterá unha distancia 

de 2m cos compañeiros. 

 Entre cada sesión con presencia de alumnado nesta aula 

realizarase a preceptiva ventilación e unha limpeza/desinfección 

dos materiais empregados así como pupitres e cadeiras. 

 Na medida do posible minimizarase o uso de materiais que 

teñan que ser usados por varios alumnos. No caso de que o material 

sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada mestra, 

deberá ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 

terminada a clase. Implicarase tamén ao alumnado na 

concienciación social que ten a limpeza dos elementos. 

 Onde a materia o permita substituirase o emprego de 

materiais por simulacións virtuais con medios informáticos co fin 

de diminuír os contactos co material. E adaptarase a metodoloxía da 

aula evitando a formación de grupos. 

 As mestras empregaremos pantallas/viseiras cando sexa 

necesario para o desenvolvemento dalgunha actividade no caso de 

que o alumnado poida usar máscara. 

 

 Para as sesións de logopedia o alumnado terá unha 

bolsa/mochila con todo o seu material dentro: vasos, pallas, bólas 

de tenis de mesa, gusaniños etc. Será material de uso individual, 

non intercambiable que, no caso de suspensión das clases 

presenciais, levarán para casa e para así poder facer as actividades 

propostas pola titora. 
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 Debido ao traballo específico nestas especialidades contarase 

con mamparas de protección que se empregarán cando sexa 

necesario. 

 No caso de que o alumnado non teña autonomía, 

organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado 

polo centro e no momento do recreo así como na hixiene de mans 

nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade 

e despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de 

comer e sempre que sexa preciso; dando sempre marxe ao 

desenvolvemento da súa autonomía. 

 Con respecto ao Departamento de Orientación, o despacho 

será empregado de forma exclusiva polo apoio a Orientación, que 

seguirá as normas de hixiene establecidas no centro para outras 

dependencias. 

 As reunións coas familias realizaranse de forma telemática 

e/ou telefónica como norma xeral. 

 No caso de que excepcionalmente esta sexa presencial 

adoptaranse as medidas de seguridade necesarias. 

 

 

 

 

 

 
15. XEITO DE REALIZAR TITORÍAS COAS FAMILIAS. 
 

 A dirección do centro determina, que para o curso 

2020/2021, as titorías coas familias manteranse fundamentalmente 

de xeito telefónico. Poderanse establecer titorías presenciais 

avisando sempre ao equipo directivo e ao equipo COVID que 

coordinarán estas citas para establecer un lugar de contacto seguro 

e para que non coincidan varias familias ao tempo no centro. Todos 

os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente 

desinfección de mans. 

 

 Cando nalgunha destas reunións sexa necesario o visionado 

dalgunha proba escrita, avisarase con anterioridade para poder 

facer copias da mesma e evitar a manipulación conxunta.  
 

 Se fose preciso, de forma excepcional, poderanse realizar de 

xeito virtual, a través da plataforma que oferte a consellería no 

curso 20/21, probablemente Cixco Webex.  
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16.  CANLES   DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E 
PERSOAS  ALLEAS AO CENTRO (PROVEDORES, 
VISITANTES, PERSOAL DO CONCELLO....). 

 

 As canles   de información ás familias e persoas  alleas ao 

centro será sempre mediante chamadas telefónicas e por e-mail. As 

familias estarán informadas a través da plataforma Abalar Móbil 

así como na páxina Web, que pasará a ser o portal onde se colgue 

toda a información de relevancia a nivel xeral. Para as familias que 

non consigan ter a aplicación ABALAR MÓBIL, empregarase 

unha vía alternativa, que será o correo electrónico ou, en último 

lugar, a chamada telefónica.  

 

 A información cos provedores xa se realiza habitualmente 

por mail ou teléfono, polo que seguiremos a empregar estas vías.  

 

 

 

17. USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 
 

 O uso da máscara será obrigatorio en todo momento dentro 

do recinto escolar para persoal non docente, profesores e alumnos a 

partir de 1º de Educación Primaria. Do mesmo xeito, estarán 

obrigadas a usala todas as persoas alleas ao centro (provedores, 

familias, acompañantes etc.) A máscara será de uso obrigatorio 

durante a xornada escolar dende 1º curso de Educación Primaria, 

aínda que se recomendará o uso a todo o alumnado.  

 

 O profesorado empregará en todo momento a máscara, agás 

naqueles momentos nos que impida o normal desenvolvemento do 

seu traballo, como poidan ser as sesións de AL. Cando isto se 

produza, será obrigatorio manter a distancia de seguridade e 

aconséllase o emprego de pantallas protectoras. 

 
 

18. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A 

COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

O Plan de Adaptación ao contexto da COVID 19 do CPR 

Plurilingüe Hermanos Quiroga estará a disposición das familias 

dentro do recinto escolar e tamén na páxina web 

(www.colegiohermanosquiroga.es), así mesmo, a comezo de curso, 

enviarase unha carta ás familias co resumo das medidas principais 

a adoptar. 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

 

 

19. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE 

LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A LIMPAR DE 

XEITO FRECUENTE. 

 

 Levarase a cabo unha limpeza das aulas polo menos unha vez ao 

día, reforzándoa nos espazos que o precisen en función da 

intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo 

menos dúas veces ao día. 

 

 Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza 

realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente. Terase 

especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de 

contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, 

pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de 

similares características así como de billas elementos das cisternas 

e outros dos aseos. En todo caso nos aseos existirá material de 

desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 

 

 As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas 

privadas dos traballadores. 

 

 Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos 

postos de traballo compartidos, en cada cambio de quenda, e ao 

finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con 

especial atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de 

manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario 

quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos elementos 

utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso 

compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla 

con xel desinfectante. 

 

 Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden 

limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto 

accidental. 

 

 

 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas 

instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da 

xornada, ao finalizar e entre clases, sempre que sexa posible e coas 

medidas de prevención de accidentes necesarias: 

 

  Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, 

manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. 

  Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe 

usar a función de recirculación do aire interior. 
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 Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con 

diferentes alumnos/as de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a 

especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as superficies 

usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 10 minutos logo de 

cada sesión. 

 

 

 

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE 

LIMPEZA E DA ALTERNANCIA SEMANAL OU MENSUAL 

DE TAREFAS.  

 

O noso persoal de limpeza ten establecido un horario xornada 

partida de mañá e tarde, cumprindo as empregadas a xornada de 

oito horas. 

 

 

 

21. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN 

DAS TAREFAS DE LIMPEZA. 

 

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén 

preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida 

autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.  

 

 No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da 

etiquetaxe. Ver Imaxes no ANEXO II 

 

 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de 

protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose 

posteriormente ao lavado de mans.  
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22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS. 

 

 

 

 

COLEGIO HERMANOS QUIROGA 

 

CONTROL DE LIMPEZA ASEOS  

 

DÍA EMPREGADA 11:30  15:30 19:00 

01/09/2020     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 As empregadas deberán cubrir o seu nome e asinar unha vez 

que se realice a limpeza. 
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23. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS 

VENTILACIÓNS DAS AULAS (A COLOCAR EN CADA 

AULA). 

 

 

 

 

COLEGIO HERMANOS QUIROGA 

 

CONTROL DE VENTILACIÓN AULAS  

 

DÍA 9.20 11:20 12:50 15:20 16:40 18:00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se 

apunten as ventilacións das aulas. A primeira ventilación do día 

realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo 

persoal de limpeza ou profesorado.  

 

●  O resto de mañá este labor será responsabilidade do 

profesorado de cada curso, que antes de cada cambio de clase 

deberá facer a ventilación (10-15 minutos) e apuntala no modelo 

de checklist. 
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24. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN 
DE RESIDUOS. 
 
 
En relación coa xestión dos residuos: 

 

 Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue 

para o secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta 

respiratoria” sexan refugados en papeleiras con bolsa e accionadas 

por pedal. 

 

 A fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica 

que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas) estará 

situada no cuarto de limpeza do soto. 
 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex 

etc.) 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 unha 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. Realizarase a debida limpeza do espazo 

no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o 

alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante 

a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

 

 

25.  REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO 

QUE DISPÓN O CENTRO. 

 

 Termómetros  

 Dispensadores de xel hidroalcohólico 

 Papeleiras de pedal 

 Xel hidroalcohólico nas aulas 

 Xabón e panos desbotables nos aseos 

 Alfombras desinfectantes 

 Luvas 

 Cartelería 

 Máscaras  

 

 

 

 

26.  DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO 

MATERIAL DE PROTECCIÓN. 

 

 

O sistema de compras estará supervisado polo Equipo directivo e o 

equipo COVID. Serán os encargados de distribuír e organizar o 

material, levar a cabo a súa contabilización e inventario, así como 

certificar os consumos e gastos producidos. 

 

 

 

27.  PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA 

DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN. 

 

A distribución e reposición do material será levado a cabo polo 

equipo COVID. En cada aula e espazo do centro haberá un 

dispensador de xel para a desinfección de mans e un difusor para a 

limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.  
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XESTIÓN DOS GROMOS 

 

 

28. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS 

 

 

 

A. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros 

profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así 

como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de 

COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter 

contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada 

de COVID-19. Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera 

de resultado de PCR por sospeita clínica. 
 

B. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se 

sospeita que comeza a desenvolver síntomas compatibles con 

COVID-19 no centro educativo as medidas de prevención e control 

levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento 

técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación 

y Respuesta: “Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma: 

 

 Levarase a un espazo separado de uso individual, 

colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas 

como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa 

familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor 

deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para 

solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e 

seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de 

gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A 

traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido 

por máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de 

saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 

profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do 

centro escolar comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de 

saúde de referencia. 

 

C. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de 

coronavirus nun centro educativo tanto sexa do alumnado, 

profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 

formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a 

información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a 

consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as 

afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha 

persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A 

aplicación xerará unha alerta na Central de Seguimento de 

Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das 

persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de 
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información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma 

información. 

 

 

D. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá 

solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe 

a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 

 

E. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as 

instrucións da Autoridade Sanitaria.  

 
 
29. ESCENARIO NO SUPOSTO DOS GROMOS 

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

ordenar a corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do 

centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo 

ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co 

previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos”, e co“Protocolo de actuación da 

Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación con 

illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por 

SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería de Sanidade no 

D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos: 

 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase 

contacto estreito a calquera alumno, ou profesional do centro 

educativo, 

profesor ou outro traballador que compartise espazo co caso 

confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado 

durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán 

determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos 

vixentes en cada momento. 

 

 As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da  

persoas cun diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento 

durante 10 días) deberán entran en corentena, estando nos seus 

domicilios e suspenderán, mentres dure este, a ensinanza presencial 

por un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña 

a consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia 

presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba 

de COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás 

persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

 

 En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do 

número de persoas e niveis educativos afectados, a Autoridade 

Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das 

persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel 

educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da 

totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida 
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será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de 

Coordinación e Seguimento da Pandemia. 

 

 A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un 

suposto de declaración obrigatoria que implicará por parte da 

autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo menos 

10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 

días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito 

de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

 A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación 

das normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a 

distancia. 

 

 Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha 

aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a 

actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación 

e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se 

iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar 

e o comunicará ao centro. 

 

 

 

 

30.  DEBEN DETERMINARSE AS PERSOAS QUE 

REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS DAS 

INCIDENCIAS Á AUTORIDADE SANITARIA E 

EDUCATIVA. 

 

 

A persoa encargada das comunicacións das incidencias á 

autoridade sanitaria será, en primeiro lugar, a directora do centro, 

Mª Dolores Barciela Castro. No caso de non poder facelo ela, será 

un dos membros do equipo directivo ou do equipo COVID. 
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XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 

VULNERABILIDADE 

 

 

 

31. 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 realizarán o 

seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o 

permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O 

servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais 

deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á 

infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de 

prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o 

establecido no Procedemento de actuación para os servizos de 

prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.7 

 

 

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

 

 

32.DETERMINACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS, 

ORGANIZACIÓN DAS MESMAS CON HORARIOS DE SER 

O CASO. REGULACIÓN DA ENTRADA DE 

ACOMPAÑANTES DO 

ALUMNADO.  

 

 

 Para o correcto funcionamento do centro establecemos uns cambios 

para favorecer unha maior fluidez e evitar aglomeracións. En 

beneficio de todos, rogamos, máis ca nunca, puntualidade, axilidade 

e respecto polas indicacións tanto nas entradas como nas saídas. 

 

 A porta da carballeira permanecerá pechada para as entradas e 

saídas, tanto para poder establecer un circuíto de circulación seguro 

como para evitar aglomeracións de grupos de persoas.  

 

 Para as entradas as portas do centro permanecerán abertas a partir 

das 9:20 e das 15:20 horas, o profesorado xa estará nas aulas para 

que o alumnado vaia accedendo por orde de chegada pouco a pouco 

. En ningún momento se poderán facer filas ou grupos, haberá que 

dirixirse ás aulas mantendo as distancias de seguridade e as medidas 

de hixiene oportunas. 

 

 Tan só os familiares do alumnado de E. Infantil, 1º e 2º de Primaria, 

e alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiais) poderán 
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acceder ás pistas inferiores para acompañar aos nenos/as ás súas 

respectivas entradas ás clases. En ningún momento poderán ocupar a 

terraza que dá acceso ás aulas, esta deberá manterse libre para a 

correcta circulación do alumnado. Só poderá acceder un 

acompañante por alumno e a despedida debe ser rápida e cumprindo 

sempre os circuítos establecidos. En ningún momento se poderá 

permanecer dentro do recinto unha vez que o alumnado acceda á 

aula.  

 

 Os familiares acompañantes do resto dos cursos non poderán 

acceder ás pistas inferiores, deberán permanecer na zona marcada 

para peóns na pista superior e controlar dende alí como os nenos 

acceden ao centro, unha vez que o fagan, deberán abandonar o 

recinto para evitar aglomeracións dentro da pista. Como xa dixemos, 

o alumnado deberá dirixirse directamente ás súas aulas sen facer 

grupos nin filas no patio, e mantendo sempre as distancias de 

seguridade. 

 

 En ningún momento as familias poderán permanecer dentro do 

recinto escolar. 

 

 Para a circulación polo colexio haberá carteis informativos nas 

entradas, escaleiras e corredores, destinados a lembrar a necesidade 

de manter sempre a distancia de seguridade e cumprir coas medidas 

de hixiene oportunas. Nos corredores  hai establecidos sentidos de 

circulación, sinalizados mediante indicadores visuais no chan así 

como carteis verticais. 

 

 As entradas e saídas aos recreos  serán escalonadas para evitar que 

coincida un número elevado de alumnos nun mesmo espazo. Haberá 

zonas específicas asignadas para cada curso.  

 

 A área de xogo  infantil permanecerá precintada, así coma as fontes, 

polo que é recomendable que o alumnado traia unha botella de auga 

de casa marcada co seu nome.  

 

 As familias de E. Infantil, 1º e 2º de Primaria, poderán concertar 

unha cita para traer o material uns días antes do inicio do curso. A 

partir de 3º de Primaria o alumnado deberá traelo pouco a pouco ao 

longo dos primeiros días. Só haberá que traer ao centro o material 

correspondente ao primeiro trimestre. 

 

 Todo o alumnado a partir de  5º de Primaria (incluído), deberá levar 

o material a diario para a casa, nas aulas non deberá quedar nada 

para levar a cabo unha correcta limpeza e desinfección. 

 

 Para as saídas establécese un horario para facilitar o desaloxo do 

centro e evitar aglomeracións. Xa que a partir de 3º de Primaria os 

pais non poden acceder ás pistas inferiores, agradecemos que se 

dispoñan na pista superior ou na zona de gradas á vista, mantendo 
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sempre as distancias de seguridade, para que o profesorado poida 

entregar aos nenos con total garantía. Se algunha familia non pode 

cumprir este horario agradecemos que llelo comuniquen ás/ós 

titoras/es correspondentes ou que chamen directamente ao centro 

para facilitar a organización e buscar así unha solución axeitada. 

 

 

 

CURSO 

HORA DE 

SAÍDA 

SETEMBRO-

XUÑO 

HORA DE 

SAÍDA 

OUTUBRO-

MAIO 

 

LUGAR 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

14.15 

 

12.45 - 17.45 Por pista 

1º E 2º 

PRIMARIA 

14.20 

 

12.50 - 17.50 Por pista 

5º e 6º 

PRIMARIA 

14.25 

 

12.55 - 17.55 Por pista 

3º e 4º 

PRIMARIA 

14.30 

 

13.00 - 18.00 Por pista 

ESO 14.30 

 

13.00 - 18.00 Por 

dirección 

 

 

 

33. DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E 

SAÍDA, DAS CIRCULACIÓNS NO CENTRO EDUCATIVO, 

USO DE ELEVADORES, NÚCLEOS DE ESCALEIRAS ETC. 

 

As circulacións do centro educativo pódense consultar no Anexo III 

deste documento. 

 

 EDIFICIO ANTIGO 

 

A circulación será sempre pola dereita. Estarán abertas as dúas follas 

da porta para que sexa máis fluída. A circulación será a mesma nas 

escaleiras, estas estarán debidamente sinalizadas para marcar o 

circuíto. 

 

 

 EDIFICIO NOVO 

 

A circulación será sempre pola dereita. Estarán abertas as dúas follas 

da porta para que sexa máis fluída. A circulación será a mesma nas 

escaleiras, estas estarán debidamente sinalizadas para marcar o 

circuíto. 
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 AULA 3 ANOS E XIMNASIO 

 

Estarán abertas as dúas portas para que a da dereita sexa de entrada e 

a da esquerda de saída.  

 

 

 

34. 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 

UBICACIÓN. 

 

 O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, 

escaleiras e zonas de recreo que advirta sobre o respecto da distancia 

de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene 

social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información 

sobre hixiene individual. 

 

 

 A cartelería de uso preferente será a subministrada pola 

administración autonómica ou impresa polo propios centros en 

tamaño A4, A3 ou superior. 

 

 Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a 

colocación de anuncios, collages, murais, ou outro material nas 

paredes de corredores e aulas. 

 

 Nos baños colocaranse sinalizacións dos puntos de espera e haberá 

profesores de garda en todo momento velando polo cumprimento do 

aforo. Así mesmo haberá cartelería recordando o lavado correcto de 

mans.  

 

 

 

35. DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DE 

ALUMNADO TRANSPORTADO. 
 

 

 O alumnado de transporte entrará acompañado do profesor de garda 

ou polo persoal non docente. Sairán sempre 5 minutos antes para 

evitar aglomeracións. 

 

 

36. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA 

VIXILANCIA. 

 

Cada titor será encargado da vixilancia da súa aula. Durante os 

recreos e as gardas de transporte o profesorado encargado da 

vixilancia será o que apareza recollido na PXA. 
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS  

 

 

37. PREVISIÓNS EN RELACIÓN CO PROGRAMA DE 

MADRUGADORES. 

 

O centro non posúe Plan madruga. 

 

 

 

38. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DO 

CONSELLO ESCOLAR. 

 

 

As xuntanzas do consello escolar serán previa convocatoria da 

dirección do centro. De ser posible serán presenciais e de non ser 

viable esta posibilidade poderanse convocar por videoconferencia na 

plataforma oficial que oferte a consellería (posiblemente CIXCO). De 

ser presenciais manteranse sempre as distancias de seguridade e 

tomaranse as medidas de hixiene oportunas. 

 

 

39. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E 

COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS. 

 

 

A dirección do centro determina, que para o curso 2020/2021, as 

titorías coas familias manteranse fundamentalmente de xeito 

telefónico. Poderanse establecer titorías presenciais (sempre de xeito 

excepcional) avisando sempre ao equipo directivo e ao equipo 

COVID que coordinarán estas citas para que non coincidan varias 

familias no centro. A comunicación coas familias será 

preferentemente a través da plataforma Abalar Móbil, pero de xeito 

puntual poderanse empregar as chamadas telefónicas e o e-mail.  

 

 

40. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS. 

 

 

Debido á inseguridade que presenta este novo curso académico 

2020/2021, o centro non ten prevista a realización de ningún evento 

que poida reunir a un número importante de persoas. De ser o caso, 

só se poderá reunir a un número de persoas nunca superior a 25. 

Manteranse sempre as distancias de seguridade e tomaranse as 

medidas de hixiene oportunas. 
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

 

 

41.ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS DE ENTRADA E 

SAÍDA DOS VEHÍCULOS NO CENTRO EDUCATIVO, 

ESTABLECEMENTO DUN ESPAZO DE ESPERA PARA O 

ALUMNADO TRANSPORTADO.  

 

 O acceso dos vehículos será sempre pola pista de arriba. Haberá 

unha zona delimitada como espazo de espera para o alumnado 

transportado. 



 As gardas comezan as 9,15 cos titores dentro da aula esperando ao 

alumnado transportado e como irá chegando máis ou menos 

escalonado, facendo que cumpran os protocolos de hixiene e orde de 

entrada para sentar no seu sitio.  

 

 

 O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en 

cada caso polo órgano autonómico ou estatal competente. 

Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do 

emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse 

ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a que está a carón 

do condutor. Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que 

lle corresponda a vixilancia do alumnado, cando resulte obrigatorio, 

velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a 

máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu 

asento en todo momento. Asignaranse asentos fixos ao alumnado 

para todo o curso escolar para unha realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación 

epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis 

restritivo do mesmo.  

 

 Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade 

dos vehículos quedan suspendidas as autorizacións de carácter 

excepcional cando non sexa posible transportar a todo o alumnado 

con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km). No caso de que a 

capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de 

todo o alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de 

residencia ao centro educativo, tendo en conta que a administración 

adoptará as medidas para que o transporte se realice en condicións 

de seguridade. 

 

 Cando o centro educativo dispoña de espazo para a entrada dos 

autobuses dentro do recinto permitirase a mesma con parada 

separada do restante alumnado. Este alumnado terá prioridade para 

entrada nas aulas con carácter xeral.  A saída do alumnado 

transportado organizarase de xeito similar á entrada. 
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MEDIDAS DE USO DE COMEDOR 

 

 

42. ESTABLECEMENTO DE QUENDAS PARA O USO DE 

COMEDOR.  

 

O centro non posúe comedor. 

 

43. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR, 

TENDO EN CONSIDERACIÓN QUE DEBE DE SER O 

MESMO DURANTE AS DIFERENTES QUENDAS. 

 

O centro non posúe comedor. 

 

44. PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL DE COCIÑA E A 

LIMPEZA DA MESMA. 

 

O centro non posúe comedor. 

 

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS 

ESPAZOS 

 

 

45. 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 AS NORMAS DE USO E LIMPEZA. 

 

 

As únicas áreas nas que o alumnado poderá abandonar a súa aula 

será: educación física, aula de informática e apoios, no caso de ser 

necesario.  

 

● Isto implica que estes espacios deben ofrecer as mesmas garantías 

de seguridade que as aulas convencionais. Deste xeito, terán a 

mesma dotación que esas aulas (dispensadores de xel, papeleiras de 

pedal e panos desbotables) que permita realizar as rutinas de limpeza 

antes, durante e ao finalizar a sesión.  

 

● Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións 

será preciso realizar unha ventilación de 5/10 minutos e labores de 

limpeza básica. Para garantir que este tempo se cumpre, os mestres 

de EF irán  buscar ao alumnado á súa propia aula e realizarán alí 

unha primeira explicación do que se vai levar a cabo na sesión. 
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● No caso do ximnasio, ao ter que desprazarse o alumnado polo 

exterior do centro, o tempo de ventilación transcorre mentres uns se 

desprazan á aula e a continuación baixan os outros, polo que non é 

preciso levar a cabo o punto anterior.  

 

 

46. DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA 

DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 

Medidas xerais de limpeza de superficies e material:  

 

● Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) 

recentemente preparada en auga a temperatura ambiente ou calquera 

dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado 

e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto 

respectaranse as indicacións da etiqueta.  

 

● Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de 

protección utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase 

posteriormente ao lavado de mans. 

  

● Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados 

sexan persoais e intransferibles, ou que as partes en contacto directo 

co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso 

daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente 

persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou 

o uso de forma recorrente de xeles hidroalcólicos ou desinfectantes 

con carácter previo e posterior ao seu uso.  

 

● Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, 

como mínimo, de forma diaria e durante o tempo necesario para 

permitir a renovación do aire. Na medida do posible, manter as 

portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das 

persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos 

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

recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.  

 

● Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, 

para depositar panos e calquera outro material desbotable, que se 

deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día. 

Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con bolsa desbotable 

que se cambie polo menos unha vez ao día.  

 

Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva:  

 

 No caso da clase de educación física o uso da máscara será 

obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a 
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máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou 

imposibilite a práctica. Na medida do posible minimizarase o uso de 

materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando 

a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de 

hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da máscara nos 

ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación reducida. 

 

● Sempre que sexa posible, os alumnos, durante a práctica deportiva 

deberán manter a distancia de seguridade interpersonal.  

 

● Evitar lugares concorridos.  

 

● Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.  

 

● Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso. 

  

● Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Iso significa 

cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano 

desbotable ao tusir. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado 

e lavar as mans.  

 

● Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel 

hidroalcólico.  

 

● Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no 

caso de facelo, prestar atención ao lavado previo de mans.  

 

 

Medidas organizativas:  

 

● Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos 

durante a actividade. Se isto non fora posible, garantirase a presenza 

de elementos de hixiene para o seu uso continuado por parte dos 

axentes participantes e estableceranse os mecanismos de 

desinfección correspondentes. Cando ese material vaia ser 

empregado en dúas sesións consecutivas, deixarase un tempo para 

que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que 

ao inicio das sesións non se debe empregar ese material.  

 

● Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución 

individual, encaixando neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, 

rítmicas ou de expresión corporal.  

 

● Cando se traballe en pequenos grupos, respectar os equipos 

formados na aula.  

 

● Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e 

a distancia, uso de máscara.  

 



37 
 

 

47. REGULARASE O PROCESO DE CAMBIO DE AULA OU 

A VISITA Á AULA ESPECIAL OU ESPAZOS DE USO 

EDUCATIVO. 

 

Ao longo deste curso soamente se contemplan as seguintes 

situacións nas que son necesarios cambios de aula:  

 

● Para ir ao ximnasio / pavillón  

● Para ir á aula de apoio (soamente o alumnado acompañado)  

● Asistencia a sesións de PT/AL/, desdobres.  

 Laboratorio e talleres 

 

Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de 

un e respectando a distancia de 1m, seguindo a ruta deseñada para 

cada grupo e indo pola parte dereita do corredor.  

No caso das aulas de informática, ximnasio e PT, AL, para garantir 

que os espazos están baleiros e ventilados, o alumnado esperará na 

súa aula a que o mestre especialista os vaia buscar.  

 

 

48. AS PERSOAS RESPONSABLES DA BIBLIOTECA 

ESTABLECERÁN UNHAS NORMAS DE USO 

ACOMODADAS AS XERAIS ESTABLECIDAS NO 

PROTOCOLO. 

 

 A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. 

Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño da mesma, o equipo 

directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as 

condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. A 

persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un 

protocolo de acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición 

previa. O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da 

estancia na sala. 

 O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de 

traballo aqueles que poden ser utilizados de xeito que se manteña a 

distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. Ao 

rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que 

teñan ocupado. 

 O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual 

aínda que o devolto deberá permanecer en caixas identificativas e 

illadas como mínimo 24 horas antes de volver aos andeis. Evitarase 

o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un 

uso compartido mentres dure a situación excepcional. 

 Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento 

das aulas ordinarias. 
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49. PODERANSE ASIGNAR GRUPOS DE ASEOS A 

ALUMNADO DE ETAPAS EDUCATIVAS CON CARÁCTER 

EXCLUSIVO EN ATENCIÓN Á REALIDADE DO CENTRO. 

 

 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior 

a un terzo do seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á 

saída do mesmo. 

 Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá 

profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se 

cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

 No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal 

coidador que acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as 

proteccións individuais axeitadas. 

 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

 

50. 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 PORMENORIZADAMENTE NO 

PLAN CON ASIGNACIÓN DE ESPAZOS A GRUPOS OU 

NIVEIS E COAS PREVISIÓNS PROPIAS PARA OS GRUPOS 

ESTABLES DE CONVIVENCIA. 

 

 Debido á capacidade do noso espazo exterior, sempre que o tempo o 

permita, todas as etapas poderán saír ao patio con pequenas 

variacións no seu horario habitual, xa que se dividirán os espazos 

para que os diversos grupos non estean en contacto. (Ver ANEXO 

IV) 

 

 Na medida do posible limitaranse espazos para que un grupo de 30 

alumnos poida estar distanciado polo menos 1,5 metros, 

independizando espazos do mesmo aforo. 

 

 

 Dentro das medidas posibles a adoptar pola dirección do centro, 

atendendo a idades e peculiaridades do alumnado incluirase, de ser o 

caso, a redución da duración dos recreos ou a realización de recreos 

en aula, aínda que se priorizará a realización no exterior. Na medida 

do posible nos espazos dedicados a recreos marcarase no chan 

sinalización que lembre as distancias de seguridade. 

 

 Unha vez calculado o aforo e as dispoñibilidades de espazos así 

como as necesidades dos grupos do centro realizárase unha proposta 

de “horas de recreo” e “grupos en recreo” que permita organizar non 

só a distribución do alumnado senón tamén as entradas e saídas nas 

aulas para minimizar concentracións elevadas de alumnado en 

corredores e escaleiras. 
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 Durante o período de aplicación destas instrucións e con carácter 

excepcional poderán establecerse agrupacións de cursos e 

modificacións de horarios que permitan incrementar a seguridade 

nas relacións sociais e se teña en consideración o grupo estable de 

convivencia. A organización da distribucións de recreos, horarios e 

do profesorado asignado ao mesmo documentárase no “Plan de 

adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021” para poñela 

a disposición, de ser o caso, da inspección educativa. 

 

 No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado 

reforzando, se fose preciso, a presenza de profesorado. Do mesmo 

xeito o equipo directivo poderá prohibir o uso de elementos comúns 

de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser 

compartidos. 

 

• No caso de que chova as zonas cubertas exteriores non son 

suficientes polo que se poderá quedar na clase con xogos tranquilos.  

 

• A  merenda será na clase. 

 

• Antes de saír, é importante levar a cabo a hixiene de mans e tamén 

é aconsellable que vaian ó baño.  

 

• Mentres saen, as ventás deben quedar abertas para ventilar.  

 

 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS 

CURSOS DE PRIMARIA 

 

 
 

 

51. PREVISIÓNS SOBRE A METODOLOXÍA NA AULA, O 

USO DE BAÑOS QUE ESTEAN SITUADOS NA MESMA. 

DETERMINACIÓNS SOBRE O TRABALLO EN RECANTOS 

E DE USO DO MATERIAL DA AULA. 

 

 

 Comezarase o inicio da xornada con accións nas que se traballe a 

lembranza das normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa 

pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico. 

Xa que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor un 

risco, os dispensadores non serán accesibles sen supervisión na etapa 

de infantil, na que serán as profesoras as encargadas de distribuílo e 

que os nenos fagan un uso correcto do mesmo. 

 



40 
 

 Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo.  

 

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

uso de xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao seu 

uso, tanto do espazo como dos materiais. Estes materiais non serán de 

moitas pezas e serán de fácil desinfección. Aconséllase eliminar 

xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

 

 Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a 

desinfección do material despois de cada uso. 

 

 Cada grupo terá asignado o seu aseo.  

 

 A organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en 

grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán 

criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade 

do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se 

realicen dentro do centro educativo 

 

 O uso da máscara será obrigatorio en todo momento a partires de 1º 

de Educación Primaria, aínda que será recomendable para todo o 

alumnado do centro.  Será obrigatorio levar unha segunda máscara de 

recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso 

necesario. 

 

 Para o alumnado de Educación Infantil o uso de máscara non é 

obrigatorio pero si será  aconsellable nos momentos de 

desprazamento polo centro, así como durante as entradas e saídas.  

 

 Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de 

convivencia, na aula traballarase mediante grupos colaborativos dun 

máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que 

se constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia 

para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun 

distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos. 

Sempre que sexa posible usarase a máscara, porén para o profesorado 

e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil será 

de uso obrigatorio. 

 

 

52. PREVISIÓN ESPECIFICA PARA OS XOGOS E 

ACTIVIDADES A REALIZAR NO TEMPO DE RECREO. 

PREVISIÓN SOBRE O TEMPO DE MERENDA. 

 

 A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados. 

Ata 4º de Primaria será na clase para garantir que cada alumno ten o 

seu propio almorzo. A partir deste curso, poderá ser tamén no patio 

exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. 
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 Nos recreos reforzarase a vixilancia, procurando evitar o contacto 

entre o alumnado. Os elementos de xogo como tobogáns, columpios 

etc. non deberán empregarse, así como o uso de balóns xa que 

provoca a xuntanza entre o alumnado. A organización dos recreos 

estará limitada por zonas e grupos. 

 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E 

TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

53. NAS PREVISIÓNS DE USO DESTES ESPAZOS DEBERÁ 

DETALLARSE O USO E HIXIENE DOS ELEMENTOS E 

FERRAMENTAS QUE POIDAN SER UTILIZADAS POR 

VARIOS/AS ALUMNOS/AS E PROTOCOLIZARASE EN 

FUNCIÓN DAS DIFERENTES ENSINANZAS OSDETALLES 

DE UTILIZACIÓN DO EQUIPAMENTO E A NECESIDADE 

DUN RECORDATORIO CONTINUO DOS PROTOCOLOS 

DE PREVENCIÓN. 

 

 

 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as 

medidas e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes 

espazos de carteis informativos. 

 Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado 

especialmente sensible poida desenvolver as actividades. 

 Os equipos de protección individual que non formen parte do 

equipamento propio do alumnado deberán estar perfectamente 

hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos 

de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa posible 

a utilización de materiais desbotables. 

 O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito 

que a realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. 

Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu uso 

polo seguinte grupo. 
 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

 

 

54. O EQUIPO COVID, EN COLABORACIÓN CO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESTABLECERÁ AS 

MEDIDAS CONCRETAS EN RELACIÓN COA DIFERENTE 

TIPOLOXÍA DE ALUMNADO CON NEE. 
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 Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais 

recoméndase o uso das máscaras 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 mamparas 

así como a protección colectiva, establecendo grupos de convivencia 

estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. 

Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos. 

 

 No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o 

acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no 

momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de 

entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao 

baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos 

que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa 

autonomía. 

 

 Asignarase un aseo no centro no que se 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. 

 

 No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as 

mesmas medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por 

parte deste alumnado. 

 

 O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións 

dirixidas a este alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas 

de comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

 

 

55. PARTICULIZARANSE 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. 

 

 

 O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de 

pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das 

máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia de 

seguridade. 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

 

56. 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.  

 

 

 Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas 

de protección e o aforo das salas, cando non sexa posible deste xeito 

usaranse medios telemáticos. 

 

 O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores 

e departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade de 1,5 

metros, marcando os espazos susceptibles de utilización e lembrando 

a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de 

profesor/a e dos elementos de uso común como teclados, pantallas ou 

cafeteiras. 

 

 Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa 

posible, o recurso á reunión non presencial mediante vídeochamada 

ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e 

a reunión teña que ser presencial adaptaranse espazos exclusivos para 

este tipo de reunións onde se garantirá mediante obstáculos físicos a 

distancia de seguridade ou o emprego de máscara e a dispoñibilidade 

de produtos de limpeza de mans. 

 

 

 

57. 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. 

 

 

O centro prevé o uso ferramentas de comunicación a distancia tales 

como a que facilite a consellería, aula virtual ou chamadas grupais 

por se fose preciso o seu emprego. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

 

 

58. 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 FROTE 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 debe asegurar que a información sobre os 

protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene e 

promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son 

comprendidas por toda a comunidade educativa. 

 

 Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de 

habilidades sobre as medidas de prevención e hixiene aos 

traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 

comunicación ao resto da comunidade educativa. 

 

 Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle 

dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir. 

 

 Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o 

cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. 

Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que 

cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

 

 Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde 

que inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma 

fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na 

mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas 

actividades débense incluír de maneira transversal nos programas e 

actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan 

desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida 

traballar a saúde de forma integral. 

 

 A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e 

promover hábitos de vida activa e saudable nos centros educativos a 

través de dun gran abano de programas como son o Plan proxecta e 

Contratos programa, entre outros. Igualmente, promoveranse accións 

como a oferta da materia de libre configuración autonómica 

“Promoción de estilos de vida saudables” na etapa secundaria 
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obrigatoria. Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha 

perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas: 

 

 

 - Hábitos de alimentación saudable. 

 - Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da 

vida. 

 

 A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da 

presenza de profesionais no centro ou mediante fórmulas de 

teleformación, a formación suficiente para os centros educativos sobre 

as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta 

formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 

2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 

 

 

 

59. AULAS VIRTUAIS 

 

 

 As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de 

educación a distancia, cando menos, co alumnado de terceiro de 

Educación Primaria en adiante e para o alumnado que parcialmente 

estea en situación de corentena cando non exista suspensión da 

actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras 

opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a 

consellería. O seu uso en primeiro e segundo de Educación Primaria 

quedará a discreción do centro educativo. Nos cursos anteriores 

habilitaranse fórmulas de comunicación como foros ou 

vídeochamadas para manter contacto coas familias e, de ser posible, 

fornecer contidos educativos para este tipo de alumnado. 

 

 Na Educación Infantil, no primeiro e segundo cursos de Educación 

Primaria no que non se usen aulas virtuais, ou no caso doutro 

alumnado no que non sexa posible o seu uso, arbitrarase un modo 

alternativo para a comunicación coas familias e o mantemento da 

actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á educación 

a distancia. Dito modo alternativo quedará recollido na programación 

didáctica e realizarase unha proba do seu correcto funcionamento 

durante o tempo que asiste o seu alumnado ao centro. 
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60. 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 establecidas neste 

Plan para a difusión de toda a información de relevancia con respecto 

a este tema, en especial ás enviadas polas Consellerías de Educación e 

Sanidade. Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e 

charlas formativas de interese. 

 

 

 

 

61. 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 PAXINA WEB DO 

CENTRO E POR AQUELAS CANLES QUE O CENTRO 

CONSIDERE OPORTUNAS. 

 

A versión  deste plan de adaptación á situación covid (28/08/2020) 

será publicada na web do colexio e enviada ás familias a través da 

aplicación ABALAR e así como aos membros do claustro e consello 

escolar. 
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ANEXO I 

 

 

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID 
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ANEXO II 

 

 

MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS 

TAREFAS DE LIMPEZA. 

 

 
 

 



49 
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ANEXO III 

 

CIRCULACIÓN PEONIL NO CENTRO 
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ANEXO IV 

 

 

PLANOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DE RECREO 

 

 

 
 

 

3 ANOS –3º Primaria - PISTA A 

4 ANOS – 4º Primaria  - PISTA B 

5 ANOS –PISTA C 

1º Primaria – 5º Primaria - 1º ESO  - PISTA E 

2º Primaria – 6º Primaria  - 2º ESO  - PISTA D 

3º ESO – PISTA F 

4º ESO – PISTA G 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE COLOCACIÓN DOS PUPITRES NAS AULA 

PARA INFANTIL 
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PLANOS DE COLOCACIÓN DOS PUPITRES NAS AULA 

PARA PRIMARIA  
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PLANOS DE COLOCACIÓN DOS PUPITRES NAS AULA 

DE SECUNDARIA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


