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

CPR PLURILINGÜE
“NTRA. SRA. INMACULADA”
SANTA COMBA –A CORUÑA

COLEXIO
CPR Plurilingüe
“Ntra. Sra-. Inmaculada”
Santa Comba – A Coruña
MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
1.- Denominación do centro, enderezo e teléfonos
Denominación.- CPR Plurilingüe Ntra. Sra. Inmaculada S.L.
Enderezo.-R/ Santiago nº 15 – 15840 Santa Comba –A Coruña
Teléfonos.- 981880085 // 639622524
2.- Membros do equipo COVID
O centro educativo conta cun equipo formado na COVID-19 que
será referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e
familias. O equipo está formado por:
Titular da dirección do centro: Beatriz Quintela Fernández, sendo
sustituida por Mercedes Arincón Sesar no caso de ausencia da
Directora
Dous membros do profesorado: Santiago Casal Ramírez e María
José Castro Breijo que serán substituídos por Inés López Pérez e
Marta Estévez Cebrián respectivamente en caso de ausencia dos
profesores anteriores.
A Directora será a coordinadora Covid e ocuparase:


Nomear o equipo Covid.



Coordinación do equipo.



Comunicación co centro de saúde



Da interlocución coa administración.

A principal misión do equipo será:
 Velar polo cumprimento dos principios básicos establecidos.
 Coordinarán as entradas e saídas no centro
 Elaborarán o inventario e a contabilización do material de
protección necesario.
 Arbitrarán o mecanismo de distribución que acredite a
entrega de material e o seu consumo para a actividade
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propia do centro.
 Asegurarse que a información sobre os protocolos de
actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción
da saúde implantadas polo centro son comunicadas e
comprendidas por toda a comunidade educativa.
Participa todo o claustro de profesores na elaboración deste
documento así como na difusión e publicitación das normas
establecidas.
Establécense as canles de comunicación entre os membros da
comunidade educativa, o correo electrónico, videoconferencias,
grupo de whatsapp ou se fose necesario reunións nun espazo
grande.
Informarase tamén ao consello escolar do centro sobre as medidas
adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios.

3.-Centro de saúde de referencia
Centro de Saúde Santa Comba, en Santa Comba
Sito C /Lugo S/N 15840 Santa Comba

4.- Determinación do espazo de illamento COVID e dos
elementos de protección que inclúe
Habilítase, dende o inicio do curso, un espazo para illar a aquelas
persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o
seu

traslado.

Este

espazo

conta

con

ventilación

adecuada,

solucións hidro alcohólico, termómetro, papeleira de pedal e panos
desbotables. Elíxese ese espazo polo seu tamaño e pola súa
ubicación, preto da porta de saída do centro
5.- Etapa educativa
Educación Infantil e Educación Primaria
6.- Cadro de persoal do Centro educativo (número de
efectivos)
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Persoal Docente .- 12
Persoal non Docente -2
Persoal actividades extraescolares .- 1
7.- Determinación dos grupos estables de convivencia
(infantil e primaria) e dos colaborativos na etapa de
infantil,

con

asignación

da

aula,

do

alumnado,

do

profesorado que exerza a titoría e os especialistas que
impartan materias ao grupo.
Consideramos Grupos de Convivencia Estables cada un dos grupos
de Ed. Infantil e Primaria. Estes grupos de convivencia evitarán a
interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao
máximo o número de contactos.
De todas formas trataremos de manter na medida do posible unha
distancia de seguridade entre eles en todo momento de metro e
medio.
Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que comporten
a mestura de alumnado de diferentes grupos de convivencia ou
clases, nas cales non se poida manter a distancia mínima
interpersoal.
Os grupos de convivencia estables serán:
Educación Infantil
4º de Ed. Infantil.- Aula 3 anos.- 6 Profesores
5º de Ed. Infantil .- Aula 4 anos.- 6 Profesores
6º de Ed. Infantil .- Aula 5 anos .- 6 Profesores
Educación Primaria
1º Ed. Primaria .- Aula 1º Ed. Primaria .-9 Profesores
2º Ed. Primaria .- Aula 2º Ed. Primaria .- 8 Profesores
3º e 4º Ed. Primaria .- Aula 3º -4º.- 6 Profesores
5º Ed. Primaria .- Aula 5º .- 8 Profesores
6º Ed. Primaria .- Aula 6º .- 6 Profesores
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8.- Medidas específicas para os grupos de infantil, con
inclusión de medidas que xa figuren no protocolo das
consellerías ou doutra acomodadas á realidade do centro e
do grupo
Comezaremos o inicio da xornada con accións nas que se traballe
a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado
coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como
algo lúdico. Debemos ter en consideración que o uso do xel hidro
alcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan
inmediatamente

os dedos

na boca

polo que

no

caso

dos

dispensadores non deben de ser accesibles sen supervisión.
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo.
Intentaremos concencialos para que usen os espazos asignados na
aula mantendo unha distancia de entre 1 e 1,5 metros.
Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o
seu uso de xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao
seu uso. Estes materiais non serán de moitas pezas e serán de
fácil desinfección. Neste curso eliminamos xoguetes ou obxectos
que non consideramos que fosen estrictamente necesarios ou
difícilmente desinfectables.
A

merenda

realizarase

de

xeito

individual

en

espazos

diferenciados.
Nos recreos reforzamos a vixilancia e delimitamos espazos
diferentes para cada curso de Ed Infantil se as condicións
climatolóxicas o permiten, en caso contrario baixarán por quendas
de 15 minutos que alternarán coa merenda na clase.
Nos obradoiros desinfectarase o material (robótica, xogos...)
despois de cada uso.
O uso de máscara nestes grupos de idade cando formen grupos
estables de convivencia non esixirá o obrigado de máscara nos
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recreos ou cambios de clase.

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 comunicación sobre as ausencias ou calquera outra incidencia
por

parte

do

persoal

do

centro

e

das

familias

faranse

preferiblemente por vía telefónica directamente á dirección do
centro.
Será a directora a encargada de comunicarlo aos demais membros
do equipo Covid.

10.-Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do
alumnado.
As ausencias do alumnado serán rexistradas diariamente polo
profesor titor.
As ausencias do persoal do centro quedarán rexistradas nas follas
de rexistro de xornada.

11.-Procedemento

de

comunicación

das

incidencias

as

autoridades sanitarias e educativas a través da aplicación
informática.
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de
coronavirus

no

centro

educativo

tanto

sexa

do

alumnado,

profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo
formado na COVID-19 chamará ao centro de saúde de Atención
Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e
seguiranse as súas instrucións Contactará tamén coas autoridades
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educativas

e

coa

Xefatura

Territorial

de

Sanidade

para

comunicarllo.
A Coordinadora COVId enviará a Saúde pública, a información
requerida no Anexo 3 da Guía de actuación ante a aparición de
casos de COVID-19 en centros educativos
A Consellería de Educación habilitará 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:
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 existan casos sospeitosos por sintomatoloxía
compatible con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos
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que existan indicios de que teñan xurdido no centro educativo.
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 so resultará
visible para o equipo COVID do centro escolar.
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.
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.

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.
Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña
sentado en pupitres todos están orientados na mesma dirección e
establecemos unha distancia física 1,5 metro.
Para a ordenación dos espazos escolares nas aulas tomamos en
consideración o centro da cadeira onde se sitúe ao alumnado

e

gardamos unha distancia de 1 metro e medio respecto dos centros
das restantes cadeiras que a rodeen.
Todos os pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a
dirección do posto do/a profesor/a que gardará a mesma distancia
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coas mesas dos alumnos/as.
Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co
obxectivo de mellorar de realizar unha mellor trazabilidade dos
contactos.
En educación infantil e na educación primaria, a organización do
alumnado

establecerase,

con

carácter

xeral,

en

grupos

de

convivencia estable.
Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable
en todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo
PLANOS DE COLOCACIÓN NAS AULAS DE ED. INFANTIL

4º EDUCACIÓN INFANTIL

5º EDUCACIÓN INFANTIL

6º EDUCACIÓN INFANTIL
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PLANOS DE COLOCACIÓN NAS AULAS DE ED. PRIMARIA
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13.- Cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas identificación de espazos ou salas para asignar a
grupos.
Habilitamos a sala de usos múltiples para poder utilizala nas clases
nas que sexa necesaria pola súa maior dimensión.

14.- Determinación das medidas para o uso de espazos de
PT e AL, departamento de orientación ou aulas especiais do
centro. Modelo de cuestionario

avaliación

de medidas

como anexo ao Plan.
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.
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.
Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado
especialmente sensible poida desenvolver as actividades
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 estables formados polo alumnado do mesmo grupo
docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.
O persoal que preste atención a este alumnado valorar o emprego
de pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer
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uso das máscaras e a súa atención requira no respectar a distancia
de seguridade.

15.-Determinación dos xeitos de realizar titorías coas
familias.

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos
coas

familias

priorizarase

a

comunicación

por

teléfono

ou

videochamada. Estas reunión terán carácter individual. Se é
preciso unha reunión presencial farase con cita previa na aula de
illamento por ser a máis preta da porta de saída. Gardaranse as
medidas de seguridade en todo momento.

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

As

comunicación

serán

preferiblemente

por

teléfono,

correo

electrónico, videochamada ou whatsapp

17.- Uso da máscara no centro.

Nos espazos comúns do centro é obrigatorio o uso da máscara
será obrigatorio para toda a comunidade educativa.
O profesorado utilizará sempre a máscara non só pola súa función
protectora senón tamén polo seu carácter exemplarizante.
Os alumnos /as desde Primeiro ata Sexto de Ed Primaria deberán
usar a máscara en todo momento.
Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso
necesario, como por exemplo no comedor.
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as
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persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade
respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou
que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non
dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten
alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A
imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo
pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o
persoal dos centros incluirase a formación precisa sobre o uso
correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e
os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de
non uso así como dos protocolos de substitución e lavado.
Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a
formación sobre uso de máscaras.
Adicionalmente poderán ser usadas as viseiras protectoras aínda
que non son substitutivas das máscaras No transporte escolar é
obrigatorio o uso da máscara para todos/as.

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade
educativa.
O plan estará dispoñible na páxina web e no blog de Centro.

MEDIDAS DE LIMPEZA

16.-Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e
mobiliario a limpar de xeito frecuente.

No protocolo de limpeza recollemos as seguintes indicacións:
Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles
espazos que o precisen en función da intensidade de uso.
Durante a xornada lectiva realizarase unha limpeza de superficies
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de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao
día. 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, tales como sala de profesores, aseos
(onde se limpará todo incluído o que non se teña usado pero teña
podido estar en contacto coas mans dos estudantes).
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.
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.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de
protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose
posteriormente ao lavado de mans.
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden
limpas e cos materiais recollidos, co

fin de evitar calquera

contacto accidental.

20.-Distribución horaria do persoal de limpeza

A persoa encargada da limpeza do centro comeza a súa xornada as
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18:30 horas pero realizaremos un reforzo da mesma pola mañá e
ao mediodía.

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

Utilizaranse para a limpeza panos desbotables, 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.
Os elementos de protección serán máscaras, viseira protectora,
luvas, mandilóns, calzado antideslizante, xel hidro alcóholico.

22.-Cadro de control de limpeza dos aseos.

CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS
DATA

HORA

LIMPEZA REALIZADA
POR:
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23.- Modelo de checklist para anotar as ventilacións das
aulas (a colocar en cada aulas).

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 condicións

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.
Cando un profesor/a 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 5
minutos logo de cada sesión.
CONTROL DE VENTILACION DOS ESPAZOS
SEMANA DO…………..
HORA
REALIZADA POR :
AO………DO MES
DE……………….

LUNS

MARTES
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MÉRCORES

XOVES

VENRES

24.- Determinación dos espazos para a xestión de residuos
En relación coa xestión dos residuos realizaremos as
seguintes accións:
Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para
o

secado

de

mans

ou

para

o

cumprimento

respiratoria” sexan refugados en papeleiras

da

“etiqueta

con bolsa ou

contedores protexidos con tapa e, se é posible, accionados por
pedal.
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
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teña abandonado o centro

MATERIAL DE PROTECCIÓN

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

O centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento,
suplirá o aprovisionamento
sexan centralizados pola

de equipos

de protección

consellería, en especial

que non

xel

hidro

alcohólico e os seus dispensadores, panos desbotables, materiais
de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras pedal,

impresión de

cartelería e cando resulten insuficientes, máscaras de protección.
Levarase un libro de rexistro en soporte informático do material
adquirido debido a esta situación no que se rexistren todas as
adquisicións do centro e os aprovisionamentos da Consellería.
As compras de material e equipos de protección realizadas para a
prevención do Covid-19 serán reflexadas en contabilidade como
unha partida diferenciada.
Levarase un libro rexistro dos materiais entregados.

26.- Determinación do sistema de compras do material de
protección.

Estúdanse as ofertas dos distintos proveedores e elíxese o que
presente a relación calidade prezo máis axeitada.
A medida que os produtos se vaian consumindo faranse novas
compras, sempre garantindo as existencias de todos os materiais
no centro.

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

O persoal do Centro encargarase de pedir en dirección o material
de protección do que dispón o colexio para repoñer o xa esgotado.
Levarase un rexistro por datas do material consumido.

XESTIÓN DOS GROMOS

28.-A determinación das medidas pode ser referida a
xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do
centro ou unha remisión ao Plan de continxencia.

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.
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se
sospeita que comeza a desenvolver síntomas 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
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referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións
Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de
referencia, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse
as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade
ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a
que inicie síntomas debe abandoar o seu posto de traballo
protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro
de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un
profesional sanitario.
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de
coronavirus nun centro educativo tanto sexa do alumnado,
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo
formado

na

COVID-19

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 no Central de Seguimento de
Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das
persoas

identificadas

como

contactos.

Cando

o

fluxo

de

información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a
mesma información.
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.

non houbese cita

Se

para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a

valoración polo médico de atención primaria.
Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as
recomendacións
posible

da Xefatura

Territorial

de Sanidade,

que nun centro teña que estar illada

centro educativo

(aula

sendo

unha parte dun

ou grupo de aulas)

mantendo o
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funcionamento do resto da forma habitual en función do número
de contactos identificados en cada gromo.
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 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 considérase
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
persoa cun diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento
durante

10

días)

deberán

entrar

en

corentena,

estando

corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure
este a ensinanza presencial polo 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 persoa 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
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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 será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo
de Coordinación e Seguimento da Pandemia, previsto no punto
10.1 deste protocolo.
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
consideración de

a todas as persoas que

contacto próximo de

teñan

a

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.

29.-Deben

determinarse

as

persoas

que

realizarán

as

comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e
educativa. que serán as integrantes do equipo COVID

Será a directora e coordinadora Covid a persoa encargada de
realizar as comunicación coas autoridades sanitarias e educativas
Se por algún motivo non estivese presente encargarase outro
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membro do equipo Covid, preferentemente a persoa sinalada como
a substituta da coordinadora Covid.

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO

31.-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 a realidade do centro
os que figuran

como tipoloxías

anexos ao presente

documento).
Á entrada e saída do centro, a todas as persoas (persoal do centro,
familias e visitantes) realizarán a hixiene de mans con verificación
visual do seu correcto cumprimento, prestarase especial atención a
esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter
educativo. No caso do alumnado verificarase polo profesorado a
realización unha vez sentados na aula mediante a formulación de
preguntas.
Establécense quendas de entrada e saída distanciadas no tempo
para evitar aglomeracións.
Horario de setembro

ENTRADA

SAÍDA

ED. PRIMARIA

9:00 a 9:15

14:00

ED. INFANTIL

9:15 a 9:30

13:55
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Horario de outubro a

ENTRADA

SAÍDA

9:45 a 10:00

13:00

14:40 a 14:50

17:00

10:00 a 10:15

12:55

14:53 a 15:05

16:55

xuño
ED. PRIMARIA

ED. INFANTIL

Para facer efectiva a entrada ao recinto en condicións de
seguridade establécense quendas de profesores para que a
atención ao alumnado sexa o máis efectiva posible.
Os alumnos de Ed. Primaria e Infantil a medida que van chegando
farán ringleiras coa suficiente separación entre eles e subirán
directamente á aula despois de pasar pola desinfección dos
zapatos e a desinfección das mans co xel hidro alcohólico.
Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou

relacionadas

con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida
polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no
centro educativo como medida de seguridade.
O centro establecerá

horarios

específicos para a atención

das

familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin
con intercambios de clase ou recreos. Aconsellamos que pidan cita
previa para non interferir na súa vida laboral.
O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á
saída velará porque o material estea recollido e desinfectado polo
alumnado; e o alumnado preparado para saír ordenadamente e
respectando a distancia
pola

dirección

de xeito

de seguridade

no

horario establecido

que se eviten demoras.

A dirección do centro determinará o número de
suficientes
agrupacións

para ordenar as saídas
de alumnado

e evitar

no recinto,

así

profesores/as

a formación

de

como impartir

instrución ao alumnado para que non forme agrupacións na vía
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pública fóra do recinto escolar.

32.-Determinación
circulacións
núcleos
planos

das portas de entrada e saída,

no centro educativo,

de escaleiras,

etc

das

uso de elevadores,

(Cando o

centro dispoña de

poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos

os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles
poderanse utilizar acomodados a realidade
que

figuran

como

tipoloxías

do

anexos

ao

centro os
presente

documento)
Nos accesos ao centro, habilitamos

unha porta para entrada e

outra para saída. Nos corredores estableceranse sentidos
entrada e saída
forma

diferentes

que indiquen

individual

circunstancias

serán

en ambas marxes do corredor de

a circulación pola dereita

respectando

a

de

distancia

de

convenientemente

de forma

seguridade.

sinalizadas

Estas

mediante

cartelería e con dispositivos visuais tanto no chan como nos
paramentos.
Na entrada

e saída

da aula

e nos momentos de retorno do

recreo o profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do
alumnado

sempre

en

ringleira

e

gardando

a

distancia

de

na saída

quede formando

seguridade.
Non

se permite que o alumnado

agrupacións nos patios ou que xogue nos mesmos, polo que se
regularán as saídas directamente ao exterior do recinto.
Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado
as persoas que o

precisen

por motivos

de mobilidade

que

deberán usar máscara..
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PLANOS DE CIRCULACIÓN DO CENTRO

PRIMARIA

INFANTIL

SAÍDA

ENTRADA
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33) 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 dispón de cartelería informativa nas entradas, corredores,
escaleiras e zonas de recreo que advirten sobre o respecto da
distancia de seguridade,

sintomatoloxía

do COVID 19, medidas

de hixiene social e individual.
Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene
individual.
A cartelería é adquirida polo centro con cargo aos gastos de
funcionamento
Evítase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios,
collages, murais, ou outro material nas paredes de corredores e
aulas a altura dos nenos/as

34) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado
transportado.

A parada do autobús escolar está sinalizada diante da porta do
colexio, os alumnos baixo a vixilancia dun profesor, farán ringleiras
coa suficiente separación entre eles e subirán directamente á aula
despois de pasar pola desinfección dos zapatos e de aplicar o xel
hidro alcohólico nas mans.
A saída do colexio o alumnado transportado organizarase de xeito
similar á entrada.
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35) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. Só
datos numéricos

EDUCACIÓN INFANTIL
Entradas e saídas .- 3
Recreos.- 3

EDUCACIÓN PRIMARIA
Entradas e saídas.-4
Recreos .- 6

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS

36.-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 concello que preste ou organice
o servizo e incorporaranse ao presente Plan.

Co Programa «MADRUGADORES», ampliamos o horario de apertura,
durante todos os días lectivos, para facilitar a conciliación da vida
familiar, escolar e laboral dos pais ou titores.
Os alumnos do programa de madrugadores seguirán o protocolo
ordinario a medida que van chegando coa máscara posta, pasarán
pola desinfección dos zapatos e aplicarán o xel hidro alcohólico nas
mans. Farán ringleiras coa suficiente separación entre eles e
subirán directamente as aulas onde serán atendidos sempre
gardando a distancia de seguridade.
Recoméndase o seu uso para o alumnado de educación infantil,
sempre que exista boa tolerancia.
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37.-Previsións para a e actividades extraescolares fóra da
xornada

lectiva ou posteriores ao

servizo

de comedor.

Deberán ser coordinadas co organizador do servizo.

A realización

de actividades

lectiva dentro

do

recinto

extraescolares
do

centro

fóra da xornada
educativo,

está

condicionada á aprobación dun protocolo que se integrará como
anexo

no “Plan de

2020/2021”. Dito

adaptación a situación COVID-19 no curso
protocolo

determinará

prevención e protección fronte ao COVID e

as medidas

de

determinará con

claridade as responsabilidades das persoas organizadoras ou
xestoras

38.-Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello
Escolar.

As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por
medios telemáticos evitando en todo caso a

xuntanzas que

supoñan un número elevado de persoas.
Os Consellos

Escolares

celebráranse

preferentemente de xeito

telemático.

39.-Previsión de realización de titorías e comunicacións
coas familias.

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos
coas

familias

priorizarase

a

comunicación

por

teléfono

ou

videochamada
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40.-Normas para a realización de eventos.

Neste curso e mentras a situación da pandemia non cambie non
realizaremos ningún evento ou celebración que supoña unha gran
afluencia de persoas.

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. Criterios de ser o
caso de priorización

do

alumnado

para o uso do

transporte.

O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado
en cada

caso

competente.

polo

órgano

autonómico

ou

estatal

Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas

coa obriga do emprego de máscara.
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.
Os usuarios do transporte terán durante todo o curso un sitio fixo
e sentaranse os do mesmo grupo xuntos.
Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade
o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao
centro educativo
Como a parada se establece na vía pública faranse ringleiras coa
suficiente separación entre alumnos/as a medida que baixan do
autobús. A saída do alumnado transportado organizarase de xeito
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similar á entrada

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR

42) Establecemento

de quendas para o

Determinación

dos lugares

Priorización do

alumnado

uso de comedor.

ocupados polos
sobre o

comensais.

resto do

persoal do

centro.

O

uso do

comedor escolar,

tanto de xestión

directa

como

indirecta, e con independencia de quen preste o servizo, queda
limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado
por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non
estean encarados. O alumnado que conforme grupos colaborativos
ou grupos estables de convivencia no ensino infantil e no de
primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior
separando os grupos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse
postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a
estanqueidade.
Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor
agrupado por aulas, de xeito que se manteña a continuidade do
grupo de pertenza, sen prexuízo do establecido para os grupos
colaborativos. Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan
cada un dos nenos, co obxectivo de facilitar a localización dos
contactos en caso de gromos.
No caso de existir varios pratos secuenciais recomendase o uso de
máscara no período entre ambos.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS

45.-Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros
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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.

No caso de aulas e
música debuxo

desdobre,

ou informática

talleres,

laboratorio aulas de

extremaranse os protocolos

de

limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido.
Nestas

aulas

tamén é obrigatoria

a hixiene

de mans nas

entradas e saídas das mesmas.
O material
propia

que sexa compartido,

de cada materia

actividade
alumnado

de acordo coa metodoloxía

debe de ser desinfectado

e unha vez terminada a clase.
na

concienciación

social

que

ten

ao inicio da

Implicárase ao
a

limpeza

dos

elementos comúns de uso privativo.
Onde a materia
materiais

o

permita

substituirase

o

emprego de

por simulacións virtuais con medios informáticos co

fin de diminuír os contactos co material.
En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula
evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con
materiais. En todo caso evitarase

que o alumnado

estea

encarado a unha distancia inferior a 1 metro.
Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente
no caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto
a distancia interpersonal elevarase a 3 metros.
No caso da clase de educación física o uso da máscara será
obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual,
a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou
imposibilite a práctica. 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
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realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da
máscara nos ximnasios ou polideportivos pechados con ventilación
reducida.
En todas as aulas haberá líquido virucida e panos desbotables para
facilitar unha correcta desinfección.

46.-

Determinacións

específicas

para

a

materia

de

educación física.

No

caso da clase

de educación

física os exercicios

serán

individuais na medida do posible minimizando o uso de materiais
que teñan que ser usados por varios alumnos e procurando a súa
limpeza

e desinfección

despois

do seu uso. Realizaranse

as

modificacións precisas na programación da materia e o uso de
máscara será obligatorio. Adaptaranse

as actividades tendo en

conta os contidos e as competencias clave e seleccionaranse
aquelas imprescindibles que sexan axeitadas para traballar nestas
condicións

(tempo

de

clase

presencial,

medios,

espazos

dispoñibles, etc.).
Durante o primeiro trimestre, seleccionaranse

os contidos

segundo aqueles factores que poidan diminuír o risco de contaxio
con actividades sen material.
Lembraremos

que todo este tempo sen clases presenciais puido

afectar moito máis que os períodos vacacionais habituais á
motricidade do alumnado, á condición física e ao estado de saúde,
debido ao sedentarismo e a inactividade física.
Adaptaremos as regras dos xogos e deportes colectivos de tal
maneira

que

participantes.
persoais,

controlen

mellor

Traballaremos

o

achegamento

actividades

con

físico

entre

implementos

xa que poden ser unha estratexia para manter as

distancias de seguridade (sticks, pas, picas, raquetas, etc.).
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47.- Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita
á aula especial ou espazos de uso educativo.

Na medida

do

posible,

mediante

a asignación

de grupos

ou de horarios, a norma xeral é que o alumnado non cambiará
de clase agás nos supostos excepcionais.
O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios
de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase
ao profesor anterior

para

que finalice a súa

clase

5 minutos

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

será ordenada e continua,

distancia

de seguridade.

entrada da nova aula
seguridade,

de 1 en 1, deixando

Agardarán

polo/a

profesor/a

a
á

en ringleira de 1 gardando a distancia de

evitándose

a

formación

de

aglomeracións

de

alumnado.
Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia
por completo

o

grupo anterior

gardando a distancia evitando
alumnado

antes de entrar. Entrarase

que se formen agrupacións

durante a espera, ventilarase

saínte hixienizará

pupitres

a aula

e o

de

grupo

ou mesas e cadeiras.

48.-As persoas responsables biblioteca establecerán unhas
normas de uso acomodadas as xerais establecidas no
protocolo.

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da
manipulación dos libros de lectura.
O

préstamo de libros

habitual aínda

que o

ou outro material
devolto

realizarase

de xeito

deberá permanecer en caixas
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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.

49.-Aseos. 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 persoa de cada vez. O

alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
Antes de baixar ao recreo

e

nas

entradas

e

centro haberá profesorado de garda vixiando
aseos e garantindo

saídas
o

do

aforo dos

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 máis
próximos á entrada do centro.

MEDIDAS ESPECÍFICAS 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.

Os equipos directivos establecerán o aforo posible de cada un
dos posibles

espazos que sexan susceptibles

espazos de recreo, podendo incluír,
pistas

de ser o

de utilizar

como

caso ximnasios,

cubertas ou polideportivos. Na medida

do

posible
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limitaranse

espazos para que un grupo de 30 alumnos poida

estar distanciado

polo

menos 1,5 metros, independizando

espazos do mesmo aforo. Nos recreos o uso da máscara será
obrigatorio.
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.
Na medida

do

posible

nos espazos dedicados

a recreos

marcaranse no chan sinalizacións que lembren as distancias de
seguridade.
Unha vez calculado o aforo e as dispoñibilidades de espazos así
como as necesidades

dos grupos do

centro realizarase 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
Durante o período de aplicación destas instrucións e con carácter
excepcional

poderán establecerse

modificacións
seguridade

de horarios

nas relacións

agrupacións

que permitan

sociais

de cursos e

incrementar

a

e se teña en consideración o

grupo estable de convivencia.

 Educación Infantil: horario 10:55 a 11:25
Durante os recreos cada grupo ocupará espacios separados.
Se as condicións do tempo o permiten os alumnos/as cada clase
baixarán despois de merendar na aula, de forma ordenada e
separadas entre si. Ocuparán no patio tres zonas perfectamente
diferenciadas e cada titora ocuparase de evitar o contacto entre
nenos e nenas dos outros grupos
Se chove os alumnos de 6º de Ed. Infantil baixarán os primeiros
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15 minutos do recreo mentras os nenos/as das outras dúas clases
merendan,

ao

rematar

eses

15

minutos

intercambiaránse,

baixarán os alumnos de 4º e 5º de Ed Infantil e ocuparán de forma
separada o patio cuberto e os de 6º subirán e merendarán.

 Educación Primaria: horario 11:30 a 11:57
Se as condicións do tempo o permiten os alumnos/as de 1º, 2º 3º
e 4º baixarán ao recreo de 11:30 a 11:45 e cada grupo ocupará
unha zona perfectamente diferenciada do patio. Ao rematar o seu
tempo subirán ordenadamente e merendarán na aula. Se chove a
distribución do patio limitarese ao patio cuberto.
Na segunda quenda baixará 5º e 6º que merendarán mentras os
máis pequenos están no patio.

IMPORTANTÍSIMO: ENTRE TODOS DEBEMOS CONCIENCIAR AOS
NENOS E NENAS QUE NESTE CURSO NON SE PODERÁ BEBER
AUGA NOS BAÑOS DIRECTAMENTE DA BILLA NIN TAMPOUCO
ENCHER AS BOTELLAS NOS LAVABOS. POLO RISCO SANITARIO
QUE SUPÓN.

Deberán traer se queren unha botella de auga da casa.
Cando se entre ao centro despois dos recreos o alumnado subirá
directamente á aula, non poderá parar nos aseos.
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.
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51.- PROFESORADO DE VIXIANZA

Organizarase un horario para a vixilancia de recreos que sexa o
máis equitativo posible.
Ed. Infantil .- 3 profesoras
Ed. Primaria .- 6 profesores/as

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA

52.- Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula,
o

uso de baños que estean situados

na mesma. Tamén

figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de
uso do material da aula.

A

educación

para

desenvolvemento

a

saúde,

integral

do

como

parte

alumnado

fundamental

cobra

aínda

do
máis

importancia na circunstancia que estamos vivindo, e por elo, ao
inicio de cada xornada, o alumnado de educación infantil e dos
dous primeiros cursos de primaria traballará a educación para a
saúde a través dunha metodoloxía lúdica, amena, globalizada e
dirixida, sobre todo, a adquirir hábitos de hixiene relacionados coa
prevención de enfermidades, facendo máis fincapé na pandemia
actual

e

buscando

ser

unha

escola

promotora

da

saúde

fomentando o espírito crítico e investigador sobre as actitudes e os
hábitos saudables e coa finalidade de aumentar e conservar a
saúde corporal.
Traballaremos na Ed. Infantil a través das rutinas, da canción, do
conto e do movemento hábitos como:
 Soarse correctamente o nariz e botar o pano na papeleira
usando o pedal.
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 Tusir no cóbado flexionado.
 Evitar tocarse o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans
facilitan a transmisión.
 Corrixir hábitos que teñan repercusión sobre a boca como
morderse as unllas, chupar os dedos ou meter obxectos na
boca.
 Usar panos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e
tiralos tras o seu uso a unha papeleira con tapa e pedal.
 Lavado e secado de mans e uso de xel hidro alcohólico.
 Recoller as súas cousas, gardalas no seu casilleiro e usar as
papeleiras.
 Non compartir as cousas se non se hixienizaron.
 Promover o uso da máscara hixiénica.
Traballaremos a través do conto, das rutinas e do reforzo positivo
actitudes como:
 Goce por realizar medidas hixiénicas autonomamente.
 Valoración da importancia da limpeza.
 Valoración da actitude de axuda dos adultos nas situacións de
hixiene.
 Toma de conciencia sobre o risco de non seguir determinadas
medidas hixiénicas.
 Elaboraremos un panel de normas hixiénicas para seguir na
aula.
O material hixiénico estará da man dos mestres e mestras co fin
de non ser accesibles sen supervisión.
Restrinxirase o uso do baño mentres se estea levando a cabo a
limpeza e o uso do mesmo, este levará a cabo por quendas. A
ocupación dos váteres e aseos será amosada mediante sinaléctica.
O traballo en gran grupo realizarase mantendo a distancia mínima
de 1,5 metros, asignando partes separadas do traballo ao
alumnado, que serán posteriormente unidas polo profesorado.
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No xogo de recantos, manterase unha distancia mínima de 1,5
metros e priorizarase o uso de material non compartido. Utilizarase
material escolar, obxectos e xoguetes que se poidan limpar ou
desinfectar de maneira sinxela. Unha vez usados, deixaranse
nunha caixa de limpeza habilitada para iso.
Os obradoiros realizaranse en pequeno grupo. Priorizarase o uso
de material non compartido ou material individual sen que sexa
necesario desprazarse. Utilizaranse obxectos e xoguetes que se
poidan limpar ou desinfectar de maneira sinxela. No caso de ser
necesario o uso de material compartido (robótica) haberá unha
escrupulosa limpeza de materiais despois de cada uso.
Recomendarase o uso da máscara en todo momento e utilizarase
máscara de tipo hixiénico cando non se poida manter unha
distancia interpersoal superior a 1,5 metros.
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.

53.- A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá
unha previsión especifica
realizar

para os xogos e actividades

a

no tempo de recreo. Incluirase unha previsión

sobre o tempo de merenda.

O patio estará dividido en zonas que serán ocupadas polas
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diferentes unidades; espazos definidos no patio para cada idade e
acoutados para cada franxa de idade e grupo-aula. Cada profesora
vixiará os recreos dos seus alumnos As entradas e saídas serán
graduadas.

Se o tempo non o permite, a saída ao patio será por

quendas, diferenciando tempos (15 minutos para cada aula).
Haberá organización de xogos que non requiran contacto físico, nin
uso de material.


Xogos tipo:



Un, dous, Bam!



Sons a pares.



A foto



Terra, mar e aire



Simón di.



Estatuas.

Cancións motrices que permitan bailar sen contacto e seguindo as
indicacións da letra.
As merendas as realizaremos de xeito individual, na aula, sentados
e en espazos diferenciados

con distancia de 1,5 metros.

Colleremos as merendas e recolleremos os restos de maneira
ordenada, por quendas e

botaremos os restos nos cubos con

pedal.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

57.- 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
disponibles

Todas as

reunións

do

normas de protección

profesorado realizanse

eo

aforo dos locais,

cumprindo

as

cando non sexa
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posible

deste xeito usaranse medios telemáticos.

O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de
profesores e departamentos que permita
de seguridade

cumprir

a distancia

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 maquinas expendedoras .
Na realización
sexa posible,
vídeochamada

de reunións
o

de titorías

recurso á reunión

utilizarase,

sempre que

non presencial

mediante

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
mediante obstáculos

físicos a

distancia

onde se garantirá
de seguridade ou o

emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza
de mans

58.- 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

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015,
do 1 de outubro, de Réxime
órganos

Xurídico

do

Sector

Público os

colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a

súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás
nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa
e excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá
revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas
Nas sesións

que se celebren

a distancia

identidade dos membros que participen,
mmanifestacións e o sentido do

deben garantirse
o

contido

seu voto. A estes

a

das súas
efectos
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considérase

validamente

emitido

o

voto formalizado na

propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo
electrónico.
Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de
cuprir prazos perentorios,

as convocatorias

aos

colexiado

membros

electrónicos,

facendo

documentación
formalizar

do órgano

constar

a

serán remitidas

través

de

medios

na mesma a orde do

día,

a

da mesma e un documento no que se poida

para cada un dos puntos por separado o senso

das votacións.

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
prevención

frote a COVID-19.

previsión

das actividades

realizará

co alumnado

carácter transversal

No

plan

que ao longo

existirá unha
do

e unha previsión

da prevención

na

curso se
xeral

do

e hixiene fronte ao

SARS-CoV-2.

O equipo

COVID asegurarase 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.
A dirección do centro proporcionará información e
través de cursos de formación ,
sobre

as

medidas

de

a

adquisición

prevención

e

facilitará a

de habilidades
hixiene

aos

traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a
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comunicación ao resto da comunidade educativa.
Comunicarase (incluída a publicación na web)

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

prevención

e hixiene.

actualizada

no

caso

e comprensión

Coidarase
de

que

das medidas

que esta información
cambien

as

indicacións

de
sexa
das

autoridades sanitarias.
Deseñaranse

e

implementaránse

para a saúde que inclúan
e promoción
alumnado
educativa.

actividades

as medidas

educación

de prevención,

da mesma fronte a COVID-19,

axentes activos

de

hixiene

para facer do

na mellora da saúde da comunidade

Estas actividades incluiranse 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

dinamizar

e promover hábitos

iniciativas
de vida

innovadoras
activa

para

e saudable

Igualmente, promoveranse accións como:
a) Hábitos de alimentación saudable.
b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao
longo da vida.
A Consellería de Sanidade e o SERGAS
presenza de profesionais
de

no centro

teleformación, a formación

impartirán a través da
ou mediante

suficiente

fórmulas

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.
Fomentarse a participación do profesorado neste tipo de cursos,
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especialmente nos membros do equipo COVID.

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

sanitario sobre a prevención e protección.

do

persoal

Establecerase

información que de uso obrigado na web do centro.

O equipo

COVID asegurarase 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.
A información sobre os protocolos estará disponible na páxina web
do centro.
Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle
disponible para a solución de dúbidas que poidan xurdir.

61.- O plan determinará o profesorado que, en función do
seu coñecemento e experiencia,

será

o

encargado

de

coordinar

das

aulas virtuais,

a

a

implantación

comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou Edixgal
e coa UAC. O persoal docente designado colaborará cos
compañeiros
implantación
formación

que
das

teñan
aulas

maior
e

dificultade

divulgará

que estean dispoñibles

as

para o

na

accións

de

conxunto do

persoal docente e dos contidos existentes.

A Plataforma Snappet utilizarase, de ser o caso e nos supostos de
educación

a distancia,

cando menos, co

alumnado

desde
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primeiro de Educación Primaria en adiante.
Estableceremos

fórmulas de comunicación como vídeochamadas

whatsapp, correo electrónico para manter contacto coas familias e,
de ser posible, fornecer contidos educativos para este tipo de
alumnado.
Na Educación Infantil, ou no caso do 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.
Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de
que o seu alumnado

coñece o

funcionamento da metodoloxía

que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a
distancia.

Dedicará o

tempo que precise

para afianzar

as

destrezas do alumnado no uso do seu curso.
No mes de setembro, os/as titores/as identificarán ao alumnado
que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar,
puidera

perder o acceso á educación

telemática

no caso de

ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo
directivo realizará unha listaxe

deste

alumnado

e as

súas

necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.

62.- 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

Acollida

indicado

nas
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instrucións de comezo de curso.
O profesorado elaborará as programacións para o curso 20/21
según as indicacións do citado documento.

63.- O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un
documento público do centro que estará a disposición das
autoridades

sanitarias

consultado

por

e educativas

calquera

membro

educativa. Será obxecto de difusión
centro e por aquelas

canles

e poderá ser
da

comunidade

na paxina

web do

que o centro considere

oportunas

O plan estará dispoñible na páxina web e no blog do Centro.
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