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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19
DO CEIP DE PRÁCTICAS DE A CORUÑA
CURSO 2020-2021

1.

Datos do centro

Código

Denominación

15005038

CEIP DE PRÁCTICAS

Enderezo

C.P.

PASEO DE RONDA, 47

15011

Localidade

Concello

Provincia

A CORUÑA

A CORUÑA

A CORUÑA

Teléfono

Correo electrónico

981 25 53 30

ceip.practicas.corunha@edu.xunta.gal

Páxina web:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippracticascorunha/
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Medidas de prevención básica
2.

Membros do equipo COVID

Teléfono móbil de contacto (teléfono do centro con compromiso de 981 25 52 30
desvío a un teléfono móbil)
Membro 1 JUAN J. RODRÍGUEZ LORENZO
Suplente
CARMEN AREAS TOBA
•
•

Tarefas asignadas

•

•

Cargo
Cargo

Coordinación do Equipo.
Comunicación coas Administracións educativa e sanitaria e coa comunidade educativa do centro..
Decidir e xestionar as compras de materiais e equipamentos de prevención necesarios.
Supervisar o adecuado funcionamento do presente Plan.

Membro 2 EVA PORTAS LEMUS
Suplente
IRIA PAIS FILGUEIRA
•

Tarefas asignadas

•
•

Cargo
Cargo

•

Tarefas asignadas

3.

•

XEFA DE ESTUDOS
TITORA ED.INFANTIL

Encargarse da coordinación do Equipo e da comunicación coa administración e a comunidade educativa en ausencia do Director.En caso de
faltar simultáneamente o director e a xefa de estudos, desenvolverá
esta función a suplente do director Carmen Areas Toba.
Colaborar co coordinador nas súas tarefas.
Participar no control do cumprimento das normas de organización e
prevención no centro por parte de todo o persoal.

Membro 3 ANA PEDREIRA MÁRQUEZ
Membro 3 Mª PILAR VILLAMOR SÁNCHEZ
•

DIRECTOR
MESTRA DE MÚSICA

Cargo
Cargo

XEFA DE ORIENTACIÓN
TITORA ED. PRIMARIA

Colaborar co coordinador nas súas tarefas.
Participar no control do cumprimento das normas de organización e
prevención no centro por parte de todo o persoal.
Velar especificamente polas necesidades de todo o alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo, así como do profesorado que
os atende.

Centro de saúde de referencia

Centro Centro de Saúde Labañou
Contacto

Teléfono 981268384

PENDENTE DE CONFIRMACIÓN
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4.

Espazo de illamento

Debido á inexistencia de estancias valeiras no centro, acótase un recanto, que non constitúe zona de
paso, ao inicio do corredor do primeiro piso, antes das escaleiras inutilizadas que suben á zona da
universidade e íllase con separadores. Ten ventanal que permite a aireación, unha mesa e dúas cadeiras e está dotado con hidroxel, luvas, máscaras, panos desbotables, termómetro e papeleira de
pedal con tapa. Alí permanecerán os alumnos que presenten síntomas compatibles co COVID 19
acompañados por persoal do centro, todos con máscara, ata a chegada dos proxenitores do
alumno/a.
5.

Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa
INFANTIL
4º

25

5º

21

6º

25
Total Infantil

71

PRIMARIA

6.

1º

27

2º

22

3º

23

4º

25

5º

25

6º

24
Total Primaria

146

TOTAL CENTRO

217

Cadro de persoal do centro educativo

TITORAS EDUCACIÓN INFANTIL

3

APOIO EDUCACIÓN INFANTIL

1

TITORAS EDUCACIÓN PRIMARIA

7

ESPECIALISTAS

4

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

3

PERSOAL NON DOCENTE (conserxe e coidadora)

2

PERSOAL LIMPEZA

2
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7.

Determinación dos grupos estables de convivencia

INFANTIL
4º

Nº de alumnado asignado

25

Nº de profesorado asignado

7

5º

Nº de alumnado asignado

21

Nº de profesorado asignado

7

6º

Nº de alumnado asignado

25

Nº de profesorado asignado

7

PRIMARIA
1ºA

Nº de alumnado asignado

15

Nº de profesorado asignado

7

1ºB

Nº de alumnado asignado

12

Nº de profesorado asignado

7

2º

Nº de alumnado asignado

22

Nº de profesorado asignado

7

3º

Nº de alumnado asignado

23

Nº de profesorado asignado

7

4º

Nº de alumnado asignado

25

Nº de profesorado asignado

7

5º

Nº de alumnado asignado

25

Nº de profesorado asignado

7

6º

Nº de alumnado asignado

24

Nº de profesorado asignado

7

8.

Medidas específicas para grupos estables de convivencia

Constituiranse como Grupos Estables de Convivencia (en adiante GEC) os 3 grupos de Infantil e os
7 de Primaria do centro.
As medidas específicas que se lles aplicarán a cada GEC serán as seguintes:
-

Antes de vir ao colexio os proxenitores deberán tomar a temperatura e facer a
comprobación de síntomas compatibles co COVID dos seus fillos/as. En caso de ter un deles
non poderán traelos ao centro.

-

Non manterán contacto físico nin compartirán espazo ou actividades de forma
simultánea co resto de grupos do centro.

-

Poderán interactuar entre eles dentro da súa aula e no seu espazo acotado para recreo,
procurando que garden a maior distancia interpersoal posible entre eles.

-

Realizarase unha hixiene das mans de forma frecuente e meticulosa polo menos na
aula á entrada e á saída do centro educativo, antes e despois do patio, de comer, e
sempre despois de ir ao aseo e, en todo caso, un mínimo de cinco veces ao día

-

Utilizarán máscara obrigatoriamente durante toda a xornada escolar.
Cada alumno deberá ter unha máscara de reposto e unha funda para gardala, onde figure o
seu nome e teña asas ou cordóns que permitan colgala.

-

Cada alumno terá o seu material básico de traballo individual (incluído o rotulador
para pizarra), con nome sempre que sexa posible, e un estoxo ou similar onde o
gardará. Non se compartirá o material de traballo.
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-

Nos casos excepcionais que fora necesario ter algún material de uso común, hixienizarase
antes e despois do seu uso.

-

Non se deixará ningún libro nin material de traballo no pupitre. O material irá e
volverá cada día na mochila. Cando os libros sexan por trimestre só se traerá a clase
o do trimestre que corresponda e sempre forrado.

-

Non se utilizarán os percheiros da aula, colgándose os abrigos no respaldo. Para facilitalo
non se trearán á aula prendas ou obxectos innecesarios.

-

Cando os haxa, os grupos de traballo cooperativo non superarán os 4 membros e
serán estables durante todo o curso escolar e seguirán o modelo establecido neste
Plan, reducindo así as interaccións múltiples o máis posible e mantendo as distancias
de seguridade entre alumnos.
Cando os postos sexan individuais gardarase a maior distancia posible entre
pupitres.

-

Ventilaranse con frecuencia as aulas, polo menos durante 15 minutos ao comezo e ao final
da xornada, durante o recreo e, sempre que sexa posible, entre clases. Asimesmo,
manteranse as xanelas abertas todo o tempo que sexa posible

-

Limitaranse no posible os movementos dentro da aula

-

Os mestres utilizarán máscara en todo momento.

-

O resto do persoal do centro tamén utilizará máscara en todo momento.

Estas medidas, buscan acadar unha situación que, dando cumprimento ao Protocolo da Consellería
de Educación, permitan unha actividade académica o máis normalizada posible nun marco de
prevención e seguridade sanitaria adecuadas á situación de risco que estamos vivindo..

9.

Canle de comunicación

Profesorado e persoal do centro:A través do teléfono do Coordinador COVID, do teléfono do
centro (981.25.53.30) ou do correo electrónico ceip.practicas.corunha@edu.xunta.gal.
Cando se chame ao centro por razóns relacionadas coa pandemia, solicitarase falar cun membro do
Equipo COVID ou cun membro do Equipo Directivo.
Alumnado: A través do teléfono do centro ou do correo electrónico:
ceip.practicas.corunha@edu.xunta.gal

10. Rexistro de ausencias
Alumnado: Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do alumnado.
Ao rexistro convencional empregado habitualmente (follas de rexistro do Xade), os titores engadirán 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 a 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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As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada día á
persoa que exerza a Xefatura de Estudos.
Ver anexo: Modelo de rexistro por sintomatoloxía compatible.
Persoal do centro: A Dirección elaborará un rexistro de control diario.
11. Comunicación de incidencias
Aviso ao coordinador covid-19.
- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador covid-19 coas autoridades sanitarias e educativas e coa familia do afectado:
- Chamada telefónica á familia do afectado/a.
- Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.
- Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.
- Subida de datos á aplicación

Medidas xerais de protección individual
12. Situación de pupitres
Haberá dúas tipoloxías de colocación de pupitres:
Individual: Con todos os pupitres orientados cara o posto do profesor e gardando a maior distancia
posible entre eles segundo o tamaño da aula.
Cooperativo; Con grupos enfrentados dun máximo de 4 alumnos en Primaria e 5 en Infantil, con
marcas no chan que indiquen a situación dos pupitres co maior distanciamento posible según o
tamaño da aula e o número de alumnos.
Ver complemento gráfico en anexo.

13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos
Habilitarase a aula de Música como aula ordinaria para o grupo de desdobre de 1º curso (1ºB).
Para as clases de música utilizaranse as aulas ordinarias sempre que sexa posible e nos casos que
non se poida se usará a aula de Informática que terá consideración de aula mixta.

14. Espazos de PT, AL, Departamento de Orientación ou aulas especiais.
Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptaranse
as seguintes medidas:
- Emprego de máscara como norma xeral.
- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico que se realiza,
as aulas de PT e AL contarán con mamparas de protección que serán empregadas cando sexa necesario.
- Aconséllase ao profesorado destas dúas especialidades que empreguen viseiras protectoras, xa
que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego da máscara.
- Entre cada sesión con presencia de alumnado nestas aulas realizarase unha ventilación de cinco
minutos e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados.
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15. Titorías coas familias
As titorías desenvolveranse de forma ordinaria por vía telefónica ou videoconferencia a través da plataforma que ofreza a Consellería (Webex ou a que se indique).
As titorías serán solicitadas polas familias a través do correo electrónico do mestre co que
desexen tela (os enderezos de correo facilitaranse durante o mes de setembro). Deberán indicar a franxa horaria máis adecuada para poder desenvolver a titoría. Seguirase o mesmo
método cando sexa un mestre o que desexe falar cunha familia.
Cando por razóns extraordinarias e xustificadas, unha titoría precise, a criterio do titor, celebrarase presencialmente, éste deberá comunicalo previamente ao Equipo Directivo, quen
valorará a situación e, se fora o caso, autorizará dita celebración presencial.
A titoría nestes casos, terá lugar na biblioteca, gardando a distancia de seguridade e portando máscara todos os intervinientes.
Non se poderá manipular ningún obxecto nin material e ao marchar hixienizaranse as cadeiras e
mesas utilizadas e ventilarase a estancia. Seguidamente o mestre avisará ao servizo de limpeza do
centro para que proceda á limpeza da biblioteca.
No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha
copia e evitar a manipulación conxunta de documentos.

16. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro
As canles principais coas familias serán: A páxina web, o correo electrónico, o teléfono e o sistema
de mensaxería Abalarmóbil.
Con administracións, proveedores e visitantes a comunicación principal será telefónica e a través
do correo electrónico do centro.
As xestións administrativas faranse fundamentalmente de forma telemática e cando non
sexa posible haberá que solicitar cita previa telefonicamente ou a través do correo electrónico.

17. Uso da máscara no centro
-

-

Profesorado e resto do persoal do centro: Deberán usala en todo momento.
O profesorado de AL, PT ou de calquera outra especialidade que nalgunha ocasión non
poida utilizar a máscara polas especiais características do seu traballo, deberá substituir a
máscara por outra medida de protección (viseira ou mampara).
Familias e persoal externo: Deberán usala en todo momento en todo o recinto do centro,
incluíndo a parte exterior do mesmo (aparcadoiro).
Alumnado: Obrigatorio para o alumnado de Primaria en todo momento.
Recoméndase tamén que a usen os alumnos/as de Infantil que a toleren.

Cada alumno deberá ter a súa propia máscara así como unha de reposto, así como un estoxo
ou similar que se poida colgar, onde figure o seu nome e curso, a efectos de gardala cando
sexa necesario.
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18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
-

-

O Plan estará publicado na páxina web do centro e comunicarase de forma singularizada
ao Claustro de Profesores, Consello Escolar, ANPA e Inspección Educativa,
Así mesmo, calquera aclaración para a súa correcta aplicación ou modificación será comunicada á comunidade educativa a través do servizo de mensaxería de Abalar móbil así como
da propia páxina web do centro. O profesorado e demais persoal do centro recibirá comunicación tamén a través do correo electrónico.
O Plan é un documento dinámico, aberto ás achegas de calquera membro da comunidade
educativa, en especial dos órganos colexiados de goberno do centro.

Medidas de limpeza
19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente
Encargarase de organizar este aspecto a empresa concesionaria da limpeza.
En calquera caso, deberá cumprir as estipulacións básicas recollidas no Protocolo de adaptación ao
contexto COVID e neste Plan, especialmente as seguintes:
. O centro será limpado diariamente.
. A limpeza será especialmente intensa nas aulas, despachos, comedor e zonas de uso frecuente e/ou
común, así como nas superficies de contacto (pasamáns, pomos, billas, etc)..
. Os baños limparanse, polo menos, dúas veces durante a xornada lectiva e unha máis despois de
finalizar ésta.
. O comedor deberá limparse entre cada quenda, así como as zonas de espera dos grupos.
. As papeleiras para o material de protección valeiraranse con frecuencia durante a xornada lectiva.
. Ventilaranse con frecuencia as instalacións do centro, polo menos durante 10–15 minutos ao comezo e ao final da xornada, durante o recreo e, sempre que sexa posible, entre clases. Asimesmo,
manteranse as xanelas abertas todo o tempo que sexa posible

20. Distribución horaria do persoal de limpeza
O centro conta con dous limpadores. Un en horario de mañá e outro de tarde.
21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
Encargarase a empresa de dotar dos medios necesarios de acordo con protocolo.
22. Cadro de control de limpeza dos aseos
Nos aseos colgarase unha folla de control onde figure a hora da limpeza e a sinatura do limpador/a.
23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas
Nas aulas colgarase unha folla de control onde figuren as horas de ventilación da aula (tanto por
parte do persoal de limpeza como do titor/a).
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24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos
Todas as estancias do centro terán unha papeleira específica con tapa e pedal para panos desbotables, luvas e máscaras, ademais das papeleiras convencionais para o resto dos residuos.

Material de protección
25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
A Secretaria do centro elaborará e manterá actualizado un inventario do material de protección e
seguridade do que dispón o centro.
Asi mesmo, levará un rexistro individualizado das facturas de compras deste material.
26. Determinación do sistema de compras do material de protección
Tras recibir o material que poida enviar a Consellería, determinarase por parte do Equipo Directivo
cales son as necesidades de adquisición con fondos propios. Para as compras seguiranse os criterios
de relación prezo/calidade, viabilidade dos prazos de entrega según a urxencia e cumpríndose os
dous anteriores, priorizarase ás empresas locais.
27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
Ao principio de curso dotarase a cada aula e/ou estancia do material hixiénico e de protección necesario:
Xel hidroalcólico
Panos desbotables
Desinfectante
Luvas
Papeleira con tapa e pedal
Dotación de reserva de máscaras infantís e de adultos por se fora necesaria por algunha rotura ou
extravío.
Cada titor ou titular da aula recollerá o material en Secretaría e asinará un documento de recollida
Cando faga falta repoñer material comunicarase á Secretaría do centro.

Xestión dos abrochos
28. Medidas
MEDIDAS:
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 COVID19, 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.
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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.
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.
Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria.
ESCENARIOS NO SUPOSTO DE ABROCHOS
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 persoa cun diagnóstico confirmado
(cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran 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
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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 será
proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia,
previsto no punto 10.1 do 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 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.

29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa
O Director do centro e a Xefa de Estudos.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade
30. Procedemento de solicitudes
Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino
non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa
documentación que deba achegar.
Esta documentación poderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao correo do colexio :
ceip.practicas.corunha@edu.xunta.gal
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á Xefatura Territorial
da Coruña, en espera da resolución da mesma.
- Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoalcentros reflectindo
no apartado observacións a casuística.
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Medidas de carácter organizativo
31. Entradas e saídas
ENTRADAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Faranse polo patio cuberto. Estarán delimitadas filas
para cada curso e os postos por alumno con marcas pintadas no chan, de forma que se manteña a
distancia de seguridade, tanto entre cursos como entre o alumnado de cada un deles.
Só poderá vir un adulto acompañando a cada alumno e deberán deixalos antes da entrada ao
patio cuberto, abandonando o recinto do colexio a continuación, evitando producir aglomeracións.
Todo o alumnado deberá portar máscara.
A entrada farase en dúas quendas:
1ª QUENDA - 8´50 h a 9´00h
4º, 5º e 6º de E.P.
A hora de chegada ao patio cuberto será a partir das será de 8´50 e a entrada ás aulas, ordenada por cursos en fila de un, ás 9´00 h.
No patio haberá 3 profesores de garda (os que teñen a 1ª hora de clase con cada grupo) controlando
as medidas de seguridade e outros 3 nos corredores da planta baixa,1ª planta e escaleiras.
Para entrar, cada profesor de garda acompañará ao seu grupo ata a aula.
Os alumnos non poderán ir ao baño ata despois de entrar na aula todos os cursos ubicados
nese corredor e seguindo sempre as indicacións do profesor da 1ª sesión.
Os acompañantes do alumnado non poderán acceder ao patio cuberto.
Finalizada a entrada desta quenda non se permitirá baixo ningún concepto o acceso ao centro
a ningún alumno destes cursos ata a hora do recreo.
2ª QUENDA - 9´05 h a ´9´15 h:
1º, 2º e 3º de E.P.
A hora de chegada ao patio cuberto será a partir das 9´05 e a entrada ás aulas, ordenada por
cursos en fila de un, ás 9´15 h.
No patio haberá 4 profesores de garda (os que teñen a 1ª hora de clase con cada grupo) controlando
as medidas de seguridade e outros 3 nos corredores da planta baixa,1ª planta e escaleiras.
Para entrar, cada profesor de garda acompañará ao seu grupo ata a aula.
Os alumnos non poderán ir ao baño ata despois de entrar na aula todos os cursos ubicados
nese corredor e seguindo sempre as indicacións do profesor da 1ª sesión.
Os acompañantes do alumnado non poderán acceder ao patio cuberto.
É fundamental para diminuir os riscos o cumprimento riguroso do horario por parte de todos
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Finalizada a entrada desta quenda non se permitirá baixo ningún concepto o acceso ao centro
a ningún alumno destes cursos ata a hora do recreo.

ENTRADAS EDUCACIÓN INFANTIL:Faranse tamén polo patio cuberto, pero con horario distinto
a Educación Primaria.
Así, o alumnado de Infantil poderá acceder ao patio cuberto a partir das 9´20 h.
Só poderá vir un adulto acompañando a cada alumno.
Haberá 4 profesores de garda no patio cuberto (as titoras e o apoio de infantil) e 2 máis nas escaleiras e no corredor onde están as aulas de infantil.
Os alumnos non poderán ir ao baño ata despois de entrar na aula todos os cursos ubicados
nese corredor e seguindo sempre as indicacións do profesor da 1ª sesión.
Para entrar, cada titora (ou a especialista que tivera clase a primeira hora, se fora o caso)
acompañará ao seu grupo coa axuda da mestra de apoio.
A entrada farase ás 9’30 h.
Os alumnos/as de 4º e 5º de Infantil poderán estar acompañados por un só adulto na fila que
terá que portar máscara e que deberá retirarse ao exterior do patio cando comece a entrada
ás clases (9´30 h).
Os acompañantes dos alumnos de 6º de Infantil deberán deixalos antes do patio cuberto e
abandonar o recinto para evitar aglomeracións.
É fundamental para diminuir os riscos o cumprimento riguroso do horario por parte de todos
Finalizada a entrada do alumnado de Infantil non se permitirá baixo ningún concepto o acceso
ao centro a ningún alumno desta etapa ata a hora do recreo.

SAÍDAS EDUCACIÓN PRIMARIA: A saída será pola porta situada xunto a verxa do patio
cuberto (a que era saída habitual dos maiores).
Todo o alumnado levará máscara, así como o profesorado e os familiares que os recollan.
Só poderá vir un adulto a recoller a cada alumno.
Sairán en filas acompañados polo mestre que tivo a última clase con eles.
Comezarán saíndo ás 13´50 h 6º e 5º por este orde.
Ás 13´55 sairán 4º e 3º e finalmente ás 14´00 sairán 2º e 1º.
É fundamental para diminuir os riscos o cumprimento riguroso do horario por parte de todos
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SAÍDAS EDUCACIÓN INFANTIL: A saída será pola porta principal. Sairán en fila, acompañados
do mestre que tivo a última clase con eles.
Ás 13´45 sairá 4º (3 anos)
Ás 13´50 sairá 5º (4 anos)
Ás 13´55 sairá 6º (5 anos)
É fundamental para diminuir os riscos o cumprimento riguroso do horario por parte de todos
As familias deberán esperar abaixo da escalinata mantendo as distancias de seguridade e usando máscara.
Lembramos que, tanto para as entradas como para as saídas, no caso dos alumnos de calquera curso e etapa que chegan acompañados, só deberá acceder ao recinto exterior do centro (zona do aparcadoiro) un adulto por alumno.

32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo
O centro ten unha planta rectangular con distribución análoga en todos os seus niveis, con
corredores rectangulares con escaleiras en cada un dos seus extremos:
Debido á homoxeneidade da distribución, todos os corredores e escaleiras terán sinalizado doble
sentido de circulación pola dereita.
As portas de entrada e saída ( xa indicadas no punto anterior) serán:
-ENTRADA: Porta do patio cuberto.
-SAÍDA: Primaria: Porta exterior xunto ao patio cuberto.
Infantil: Porta Principal.
O elevador, situado no vestíbulo da entrada principal só será utilizado en casos excepcionais
de lesión ou enfermidade, coa autorización da dirección do centro. Nel irá o alumno/a afectado,
xunto coa conserxe ou a coidadora, ámbolosdous (alumno e acompañante) debidamente protexidos
con máscara.

33. Cartelería e sinaléctica
-Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas, baños, corredores, vestíbulos
,despachos e calquera outro espazo de uso común.
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería, retirando, cando sexa preciso, os carteis ou decoracións que estean instalados na actualidade.
- A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.
- Ademais da cartelería enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración ou adquisición
propia .
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- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita do mesmo e con liñas divisorias centrais, todas elas de cor claramente visible.
- Nos baños colocaranse un indicativo con cores verde e vermello que indique se está baleiro
ou ocupado.
Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e demais normas de prevención
e seguridade.
34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
O centro non ten transporte escolar.

35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia
A vixilancia das entradas, saídas e recreos estará coordinada polo Equipo COVID.
ENTRADA PRIMARIA: 10 mestres
ENTRADA INFANTIL: 6 mestres
SAÍDA PRIMARIA: 10 mestres
SAÍDA INFANTIL: 6 mestres
1ª QUENDA RECREO: 7 mestres
2ª QUENDA RECREO: 6 mestres

Medidas en relación coas familias e ANPA
36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada
O Servizo de Madrugadores, según o acordo de coordinación coa ANPA, prestarase de 8 a 9´20
h e desenvolverase no ximnasio do centro.
O ximnasio estará dividido en 10 partes, que serán marcadas con cinta adhesiva no chan,
para uso de cada un dos grupos estables convivencia, de forma que durante este tempo o alumnado usuario do servizo só estará cos seus compañeiros de aula no recanto que lle corresponda.
Non haberá xoguetes ou material de uso compartido.
Os alumnos cando cheguen ao centro serán recepcionados na porta de acceso ao vestíbulo por un
monitor, a continuación hixienizarán as mans co hidroxel do vestíbulo e seguidamente baixarán ao
ximnasio acompañados polo citado colaborador do servizo, onde xa haberá sempre polo menos outro monitor.
Todo o alumnado de primaria terá obrigatoriamente posta máscara durante este servizo
Aconsellable para os alumnos/as de Ed. Infantil que a toleren.
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Ao rematar o servizo e antes de comezar as clases, os alumnos, tras hixienizar de novo as mans co
hidroxel do ximnasio, serán levados gradualmente á súa fila no patio cuberto, por parte dos monitores, separados sempre en grupos de convivencia.
A continuación procederase á ventilación do ximnasio e limpeza de bancos e resto de superficies por parte do servizo de limpeza do centro.

37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de
comedor
Non haberá actividades extraescolares durante o primeiro trimestre do curso. Rematado este valorarase a posibilidade de facelas dependendo da evolución da pandemia.

38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
As xuntanzas do Consello Escolar celebraranse por vía telemática.
As xuntanzas da ANPA tamén serán por vía telemática..

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
Priorizarase a comunicación coas familias mediante teléfono, correo electrónico, mensaxería de Abalar Móbil ou videoconferencias, realizándose todas as xestións administrativas posibles de forma telemática e as que teñan que ser presenciais deberán facerse con cita previa
concertada por vía telefónica ou correo electrónico.
As titorías e as reunións coa Orientadora desenvolveranse de forma ordinaria por vía telefónica ou videoconferencia a través da plataforma que ofreza a Consellería (Webex ou a que se
indique).
Cada profesor, así como os membros do Departamento de Orientación, facilitarán ás familias do seu
alumnado un enderezo de correo electrónico para que estas poidan facerlle calquera consulta relacionada cos asuntos escolares do seu fillo/a, así como solicitar as titorías e reunións.
Cando por razóns extraordinarias e xustificadas, unha titoría precise, a criterio do titor ou
membro do DO, celebrarase presencialmente, éste deberá comunicalo previamente ao
Equipo Directivo, quen, valorará a situación e autorizará ou non dita celebración presencial
no centro.
A titoría ou reunión, nestes casos, terá lugar na biblioteca nas condicións xa reseñadas no punto 15
deste Plan.
As reunións de inicio de curso celebraranse durante o mes de setembro nas condicións estipuladas pola autoridade sanitaria e serán convenientemente anunciadas na páxina web do centro.
Cando sexan presenciais limitarase a presenza a unha persoa por familia, sen que poidan estar presentes os alumnos, para poder garantir así as medidas preventivas e de seguridade e eliminar riscos
de contaxio, sendo obrigatorio o emprego de máscara.
As comunicacións comunitarias coas familias serán fundamentalmente a través da páxina
web do centro e do servizo de mensaxería Abalar móbil.
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40. Normas para a realización de eventos
A realización de eventos multitudinarios dentro do centro queda suspendida á espera da
evolución da pandemia.
En relación aos festivais de Nadal, fin de curso, así como as festas de Samaín, Entroido, etc,
buscaranse alternativas que non supoñan xuntanzas conxuntas do alumnado, priorizando as celebracións independentes en cada aula, ou no seu caso as reunións, tamén independentes, no exterior,
mantendo sempre as medidas de seguridade e prevención.
Para a celebración de aniversarios non se poderán traer alimentos para repartir nin obsequios
de ningún tipo á aula. As celebracións desenvolveranse con actividades lúdicas alternativas.
Realizaranse saídas e visitas seleccionadas polo seu interese e adaptación aos obxectivos didácticos e formativos do centro, sempre que se garanticen as medidas sanitarias de prevención e seguridade e non supoñan un risco engadido innecesario.

Medidas para o alumnado transportado
41. Medidas
O centro non ten transporte escolar.

Medidas de uso do comedor
42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado
QUENDAS:
Tomando como referencia o número de usuarios do curso pasado haberá 2 ou 3 quendas de
comidas.(pendente confirmación según número de inscricións)
DISTRIBUCIÓN:
As mesas estarán ocupadas por alumnos dos mesmos Grupos Estables de Convivencia (GEC).
Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanquidade no caso
dos grupos de convivencia estable.
En caso de que nalgún caso sexa preciso ter alumnos de máis dun GEC nunha mesa, utilizarase
mampara de separación.
Deberase manter 1,50 m de distancia de separación entre cada GEC se ben, dentro de cada
GEC non é necesario que sexa estritamente esta medida.
Entre cada quenda o comedor airearase 15 min e hixienizaranse as mesas cadeiras, pomos e
pasamáns e demais elementos de uso común.
Os alumnos que están a espera de comer, así como as quendas que rematan permanecerán no ximnasio ou no patio exterior, cando o tempo o permita, agrupados por GEC nas zonas acotadas a tal
efecto xunto cos monitores.
Durante este tempo todos os alumnos de Primaria permanecerán con máscara.
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A chegada e saída do comedor farase tamén con máscara agás Infantil.

RECOLLIDA DOS ALUMNOS PARA IR AO COMEDOR
Infantil: Un monitor recolle a cada grupo de Infantil e condúcenos seguindo as frechas direccionais
cara a baixada ao soto (onde se atopa o comedor) polo vestíbulo principal, xunto ao corredor das
aulas de Infantil.
4º: Ás 13´35 h
5º: Ás 13´40 h
6º: Ás 13´45 h
Primaria: Ás 13´45 h un monitor recolle a 3º e 4º e outro a 5º e 6º na 1ª planta.
Recorrerán o corredor cara a escaleira que baixa ao vestíbulo da planta baixa e seguidamente ao
soto.
Ás 13´50 un monitor recollerá a 1ºA e outro a 2º na planta baixa. Farán o mesmo recorrido que
Educación Infantil.
Por último, outro monitor recollerá ás 13´55 h a 1ºB, grupo desdobrado, da aula de música na 2ª
planta. Baixarán pola única escaleira da 2ª planta e a continuación fará o mesmo recorrido que
3º,4º,5º e 6º.
Queda pendente a organización da entrega de comida para levar a casa ata que se saiba o
número de usuarios.

43. Persoal colaborador
Pendente do número final de inscritos.
44. Persoal de cociña
O servizo é de catering

Medidas específicas para o uso doutros espazos
45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...
. Aula mixta de Informática e Música
. Aulas de PT e AL
. Aula de Relixión
. Ximnasio/Pavillón
Normas xerais para estas aulas:
- Dotación hixiénica como nas outras aulas: dispensador de papel, xel hidroalcólico, luvas,
papeleira con tapa e desinfectante, tendo sempre en conta que nestas aulas, por ser de uso
común, extremarase a limpeza.
- O alumnado debe esperar na aula a que chegue o especialista que os vaia buscar.
- O material específico que se use, deberá ser hixienizado ao rematar a sesión.
- No caso de uso de frauta ou de canto na clase de música deberá haber 3 metros de separación interpersoal.
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Os grupos, de habelos, serán os mesmos que os habituais da aula ordinaria.
Priorizaranse as actividades individuais fronte as colectivas e as virtuais fronte ás de contacto físico coas persoas e os obxectos.
Hixienizaranse as mesas e as cadeiras onde se van sentar antes de facelo.
Estas aulas ventilaranse polo menos 5 minutos entre cada sesión (exceptuase o pavillón
debido ás súas características).
En todo o demais aplicaranse as normas xerais de prevención e seguridade das aulas ordinarias.

46. Educación física
A Educación Física ten unha importancia fundamental no proceso de formación do alumnado e
moito máis nas actuais circunstancias.
As súas características obrigan a ter unhas pautas moi claras que permitan manter as mesmas condicións de seguridade que no resto da actividade escolar.
Por isto, para diminuir os riscos na actividade física, poñeremos en práctica as seguintes pautas:
- O emprego da máscara é obrigatorio agás que a clase se desenvolva no exterior, con exercicios de carácter individual e con máis de 2 metros de distancia interpersoal..
- Na medida que o tempo e o tipo de actividade o permita, a sesións terán lugar no exterior.
- Priorizaranse actividades físicas sen contacto.
- Promoveranse actividades que permitan manter a distancia de seguridade.
En caso de que haxa traballo por grupos, respectaranse os que se forman nas aulas.
- Cada alumno/a debe traer a súa propia botella de auga e non pode beber doutra.
- Minimizarase o uso de material compartido. O material non pode estar accesible ao alumnado e só o pode repartir o mestre/a, buscando a maneira de evitar aglomeracións.
- Para a recollida do material o alumnado que o está a usar o deixa no lugar que lle indiquen
para proceder a súa desinfección.
- Priorizarase o emprego de material fácil de desinfectar.
- Darase tempo suficiente para que se poidan lavar e desinfectar as mans antes de subir a
clase.

47. Cambio de aula
Ao longo deste curso soamente se contemplan catro situacións nas que son necesarios cambios de
aula:
• Para ir á aula mixta de informática e música
• Para ir ao ximnasio / pavillón
• Para ir á aula de relixión
• Asistencia a sesións de PT/AL
- Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a distancia
de seguridade.
As pautas para facer un cambio de aula nas situacións previstas son:
-

O profesorado especialista irá a buscar ao grupo ou alumnos á súa clase, que deberá hixienizar as mans antes de saír.
Cando a aula quede totalmente valeira, o mestre saínte se encargará de que quede ventilando.
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-

-

Cando o mestre chegue a aula, saíran no orde establecido e seguirán ao mestre para ir a
aula específica, seguindo as indicacións que hai polos corredores e mantendo a distancia
de seguridade.
A volta á aula ordinaria seguirá as mesmas pautas.

48. Biblioteca
O Plan de xestión e aproveitamento da Biblioteca está pendente de elaboración por parte do novo
Equipo de Dinamización da Biblioteca. Este Plan será dinámico para poder adaptarse á evolución
da pandemia e ás circunstancias concretas que se dean no centro.
En calquera caso, as normas de prevención e seguridade e as cuestións organizativas limitan notablemente o uso do espazo físico da biblioteca , polo que este curso e á espera do referido Plan que
concrete e amplíe estes aspectos, contaremos coa seguinte organización:
-Establécese a HORA DE LER diaria en todas as aulas, simultánea coas horas dos recreos, para os
grupos que permanecen nas aulas en cada quenda.
Para esta hora de ler utilizaranse os fondos bibliográficos que posúe a biblioteca e o centro mercará
26 exemplares dos libros que se vaian ler nas aulas a partir das peticións dos titores e das propostas
do Equipo de biblioteca, de forma que, cada alumno/a lea o seu en non haxa que compartilos.
Cando remate a lectura dun libro nunha aula, estes permanecerán en corentena en caixas un mínimo
de 4 horas antes de ser devoltos á biblioteca ou utilizados por outra aula.
Desta forma descentralízase a biblioteca central en favor das bibliotecas de aula, pero mantense ou
incluso increméntase a actividade lectora ao tempo que se manteñen as medidas de prevención e
seguridade.
En Educación Infantil, o uso da súa biblioteca manterá as mesmas normas xerais de seguridade e a
hora de ler aplicarase de acordo coas características evolutivas do seu alumnado.
En principio, suspéndese o préstamo nos recreos, xa que a duplicación de recreos, a creación de
Grupos Estables de Convivencia e a multiplicación de gardas do profesorado non permiten nin organizativamente nin sanitariamente esa labor.
No momento que estea constituído o equipo de biblioteca a súa función centrarase en acadar a maior dinamización posible das bibliotecas de aula e en fomentar actividades relacionadas coa lectura,
a escritura, a literatura, a investigación etc. que se poidan desenvolver descentralizadamente nas
aulas.
49. Aseos
As aulas utilizarán os baños do corredor no que se atopan.
As aulas de 4º e 5º de Educación Infantil utilizarán os baños da aula.
O aforo máximo de todos os baños será 1 soa persoa.
Haberá un indicativo tipo semáforo colgado xunto á porta para indicar se está libre ou ocupado.
Cada usuario deberá poñer a parte vermella á vista cando entra e a parte verde cando sae.(isto non
é necesario nos baños que están dentro da aula)
Só poderá haber unha persoa esperando no exterior que deberá situarse no lugar indicado no chan.
Os baños contarán con xabón, hidroxel, panos desbotables e papeleira con tapa e pedal.
Para o uso do comedor utlizaranse os baños do corredor do ximnasio, nas mesmas condicións que
os anteriores.
Nas clases de Ed. Física utilizaranse os aseos do pavillón tamén nas mesmas condicións.
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Medidas especiais para os recreos
50. Horarios e espazos
QUENDAS
Haberá dúas quendas de recreo, a primeira ás 11´30 ata 11´55 e a segunda ás 12´00 ata 12´25
h.
ESPAZOS
Utilizaranse o patio cuberto (zona C) e os dous patios descubertos, que se dividirán en dúas
metades cada un, delimitadas con liñas pintadas no chan e cinta de balizamento (zonas A e B
o patio dianteiro e zonas D e E o traseiro).
ORGANIZACIÓN
Deste xeito haberá 5 zonas e 2 quendas de recreo, de forma que fagan o recreo os 10 grupos do
colexio mantendo estancos os grupos estables de convivencia.
O mestre que esté con cada grupo a sesión anterior ao recreo levarao en fila e gardando a distancia
de seguridade ao sector do patio que lle corresponda. Alí farase cargo da garda (ou se fora o caso o
mestre a quen lle correspondera).
A entrada ás aulas farase nas mesmas condicións que a saída, esperando os grupos procedentes do
patio traseiro a que se vacíe o patio dianteiro.
Todo o alumnado de Primaria deberá usar máscara durante o recreo, así como no recorrido
dende a aula ao recreo e no recorrido de volta.
1ª QUENDA:
Zona A: 4º EI
Zona B: 5º EI
Zona C: 1º A
Zona D: 3º
Zona E: 5º
2ª QUENDA:
Zona A: 6º EI
Zona B: 1ºB
Zona C: 2ºB
Zona D: 4º
Zona E: 6º
Infantil sairá e volverá do recreo pola porta ubicada xunto a Dirección.
Primaria farao pola porta que accede ao centro dende o patio cuberto
Cando as condicións climatolóxicas non permitan a saída ao exterior cada grupo desenvolverá o recreo na súa aula.
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51. Profesorado de vixilancia
1ª QUENDA RECREO: 7 mestres
2ª QUENDA RECREO: 6 mestres
Cada zona terá un profesor de vixilancia, excepto a zona A da 1ª quenda que terá 2 por ser o
grupo de menor idade.
Asi mesmo haberá un profesor no corredor da planta baixa onde están os baños que se usarán no recreo.
Os alumnos de 3 e 4 anos, que teñen o aseo na aula, deberán ir acompañados ao baño por un dos
tres mestres de vixilancia das zona A e B.

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros cursos
de primaria
52. Metodoloxía e uso de baños
Establécense aquí as pautas xerais para estes grupos de idade, acordes co Protocolo de adaptación
ao contexto COVID, que despois serán concretadas coa metodoloxía específica de cada mestre.
Ao inicio da xornada levaranse a cabo accións diarias de carácter lúdico nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia.
En caso de agrupar aos alumnos de forma cooperativa, faranse grupos de non máis de 4 alumnos,
(ata 5 no caso de Infantil), procurando manter a maior distancia posible entre mesas e grupos, que
serán grupos cooperativos estables para todo o curso, reducindo así o máis posible as interaccións
de risco entre o alumnado.
Para o xogo en recantos, delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual ou cos mesmos
grupos cooperativos existentes na clase, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do
espazo e como dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección.
Eliminaranse xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.
No uso de baños seguirase a organización xeral para o centro nesta materia: Un só alumno nos baños de cada vez.
No caso dos alumnos de 3 e 4 anos utilizarán o baño da súa aula.
Os alumnos de 5 anos utilizarán o baño de Infantil que hai no corredor

53. Actividades e merenda
A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados, non podendo compartirse alimentos nin botellas.
Cando sexa organizativa e climatolóxicamente posible poderase desenvolver á hora do recreo no
patio exterior para garantir o distanciamento e optimizar as medidas de prevención.
Os recreos seguirán as normas organizativas xerais recollidas no apartado correspondente deste
Plan.
O areeiro así como os tobogáns, columpios e demais xogos infantís do patio, estarán inutilizados á
espera da evolución da pandemia.
Elaborarase durante o mes de setembro un Plan de actividades lúdicas para os recreos.
Os alumnos de Infantil non están obrigados a usar máscara.
Os de 1º e 2º de EP deberán utilizala obrigatoriamente.
É fundamental que todos os alumnos teñan unha funda para gardar a súa máscara.
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Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres
54. Emprego do equipamento
Aula mixta de informática e música:
• Os equipos, instrumentos e demais materiais serán desinfectados despois do seu emprego antes
de finalizar a sesión.
• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor cos desinfectantes e os panos
desbotables da aula e posteriormente limpen as mans con hidroxel.
- Tablets:
Mesmo procedemento. O seu uso será previa petición ao Equipo TIC.
- Ordenadores de aula:
• Todas as aulas que dispoñen de equipos informáticos para uso do alumnado seguirán o mesmo
protocolo de limpeza dos equipos xa citado. Será o mestre que imparte cada sesión quen regule o
uso de ditos equipos e garanta a súa hixienización.
No caso de Educación Física xa queda tratado no apartado específico desta área.
En xeral, calquera outro material que deba ser utilizado por varios alumnos seguirá o mesmo procedemento de uso e limpeza, sempre supervisado polo profesor que corresponda.
As aulas de uso compartido ventilaranse 15 minutos despois de cada sesión.

Medidas especificas para alumnado de NEE

55. Medidas
MEDIDAS XERAIS:
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
- O persoal que preste atención a este alumnado poderá empregar de pantallas/viseiras no caso de
que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia
de seguridade.
- 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.
- O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
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56. Medidas e tarefas. Seguimento
Pendente elaborar protocolo específico de medidas en colaboración co DO, titoras e coidadora, que
será obxecto de seguimento continuo por parte do DO para a súa adaptación ás circunstancias de
cada momento.

Previsións específicas para o profesorado
57. Medidas en salas e departamentos
A sala de profesores do centro reduce o seu aforo máximo a 4 persoas.
Dito aforo será sinalizado de forma visible no corredor, xunto a porta de entrada da sala.
Na sala marcaranse os postos da mesa que se poden utilizar e haberá só as catro sillas correspondentes a estes postos que non manterán nunca unha distancia inferior a 1´50 m.
Permanecen na sala dous ordenadores, unha máquina de café (tipo vending) e outra de auga (tipo
fonte). Todos estes elementos deben ser desinfectados polos usuarios dada vez que sexan utilizados. Asimesmo, o servizo de limpeza do centro incidirá na limpeza destes elementos de uso común.
Suspéndese calquera tipo de reunión nesta sala (claustros, equipos de dinamización, etc).

58. Órganos colexiados
As reunións do Consello Escolar realizaranse normalmente de xeito telemático a través da aplicación Webex ou a que estableza a Consellería, tal e como xa se fixeron as dúas últimas reunións do
curso pasado.
As reunións do Claustro pasarán a facerse ordinariamente de xeito telemático ou cando as características da reunión aconsellen a presencialidade faranse no ximnasio, onde se pode manter a distancia de seguridade e con uso obrigatorio de máscara.
As reunións dos Equipos de Coordinación, CCP, DO e outras de carácter organizativo desenvolveranse ordinariamente de xeito telemático, coa mesma salvedade que as reunións do claustro.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico
59. Formación en educación en saúde
O Equipo COVID recibirá formación específica por parte de persoal da Consellería de Sanidade.
Esta formación será transmitida posteriormente por parte do Equipo ao resto do profesorado.
Está aberta ademais a vía da formación voluntaria individual de cada mestre a través da oferta que
faga a Consellería no Plan anual de formación.
O alumnado recibirá a formación coa inclusión, especialmente ampla este curso, da educación para
a saúde ( centrada nos aspectos relacionados co COVID 19) como disciplina transversal na
programación de todas as áreas e cursos, con especial incidencia nas áreas con máis relación directa
como son as ciencias naturais e ciencias sociais e educación física.
Asimesmo traballarase diariamente ao inicio da mañán nas rutinas de hixiene e prevención en todas
as aulas.
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60. Difusión das medidas de prevención e protección
Difundiranse a través das mesmas canles que o propio Plan e que están recollidas no punto 63.

61. Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
Ademais da formación específica en aulas virtuais que xa recibiu en xuño unha parte do profesorado
do centro por parte da Consellería de Educación, durante o mes de setembro levarase a cabo un
proceso de formación interno, así como de xestión e mantemento das aulas virtuais que permita
abordar adecuadamente o Plan de Continxencia en caso de suspensión da actividade lectiva, que
estará coordinado polo Equipo de Xestión das Aulas Virtuais
. COORDINADORA DO EQUIPO DE XESTIÓN DAS AULAS VIRTUAIS :
Sara Devesa Núñez (Secretaria do centro)
. MEMBROS:
Carmen Areas Toba (Coordinadora E-dixgal)
Cecilia Meléndrez Fassbender (Coordinadora TIC)

62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”
O Equipo Directivo elaborará un Plan de Acollida que será dado a coñecer nos primeiros días de
setembro no que se contemplarán todos os aspectos organizativos de interese fundamental para as
familias, tales como os horarios xerais e normas de entrada e saída do centro, o período de adaptación en Educación Infantil, o horario do primeiro día de clase e as datas e condicións das reunións
de inicio de curso así como os aspectos formativos prioritarios a traballar co alumnado no primeiro
mes tendo en conta as especiais circunstancias nas que nos atopamos: Educación para a Saúde e
Educación Emocional e Social.
Asimesmo, elaborará un Plan de Continxencia para a continuación da actividade lectiva a distancia
en caso de suspensión das clases presenciais.
Ditos Plans publicaranse na páxina web do centro.

63. Difusión do plan
Este Plan de Inicio de Curso adaptado ao contexto COVID difundirase das seguintes maneiras:
1º A través da Páxina Web no centro na que se colgará nos primeiros días de setembro.
2º A través das reunións de inicio de curso coas familias que se celebrarán baixo o formato recollido
neste Plan.
4º Enviándoo a ANPA e aos membros do Consello e o Claustro.
5º Entre o profesorado e demais persoal do centro a través das reunións internas na primeira semana de setembro.
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ANEXOS:
COMPLEMENTOS GRÁFICOS:
MODELO DE AGRUPAMENTO COOPERATIVO

MODELO DE AGRUPAMENTO INDIVIDUAL

28

ANEXO I: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19
Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas
clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera destes síntomas
solicite consulta no seu centro de saúde, avise ao centro e NON MANDE AO SEU FILLO/A AO COLEXIO

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron.
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ANEXO II: PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA A XESTIÓN DA VULNERABILIDADE EN ÁMBITOS NON SANITARIOS NIN
SOCIOSANITARIOS
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ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL
ESPECIALMENTE SENSIBLE

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a
efectos da determinación do condición de persoal sensible de conformidade co previsto na
Resolución de 22 de xullo de 2020
Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder,
así como aqueles que lle sexan requiridos.

_____________________________, _______ de ______________ de 2020

Sinatura e selo do centro:

O DIRECTOR DO CENTRO
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