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ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 20212022”

1.

Datos do centro

Código

Denominación

36013618

CEIP DE FIGUEIROA
Enderezo

C.P.

AVDA. DE SANTIAGO, 101

36680

Localidade
A ESTRADA

Concello

Provincia

A ESTRADA

PONTEVEDRA

Teléfono

Correo electrónico

886151019

Ceip.figueiroa@edu.xunta.es
Páxina web
www.ceipdefigueiroa.aestrada.com
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Id. Medidas de prevención básica

2.

Membros do equipo COVID

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de
desvío a un teléfono móbil)
Membro 1

JOSÉ MANUEL REBOREDO BAÑOS
•
•
•
•
•
•

Tarefas asignadas

•

•

Cargo

699508590
DIRECTOR

Nomear os membros do equipo COVID.
Coordinador do equipo.
Interlocutor coa administración e co centro de saúde de referencia.
Comunicar as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas
Contacto coas familias para as comunicacións que procedan.
Coordinar as entradas, saídas e desprazamentos polos corredores de
acordo co “Plan de adaptación á situación COVID-19”.
Levar o inventario dos suministros de sinalización e máscaras de
protección.
Suplir o aprovisionamento de equipos de protección que non sexan
centralizados pola consellería, en especial xel hidro alcohólico e os seus
dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección,
luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten
insuficientes, máscaras de protección con cargo aos gastos de
funcionamento.

SUPLENTE

MARÍA LOURDES GARCÍA MÉNDEZ

Cargo

SECRETARIA

Membro 2

Mª MONTSERRAT UZAL PUENTE

Cargo

XEFA DE ESTUDOS

•
•

•

Tarefas asignadas

•

•

•

Responsable da Etapa de Primaria.
Informar aos equipos docentes de primaria das medidas postas en
marcha polo equipo Covid.
Comunicar ao coordinador do equipo as incidencias nesta etapa.
Asegurarse de que as aulas de primaria contan co material de hixiene
(xel, papel de mans, papeleiras...).
Levar o control de asistencia do persoal docente, non docente e
alumnado.
Ordear a reposición do material anterior ao persoal non docente
(conserxe).

SUPLENTE

JORGE BARROS VINSEIRO

Cargo

MESTRA PRIMARIA

Membro 3

Mª DOLORES RÍOS VALIÑAS

Cargo

MESTRA INFANTIL

•
•

Tarefas asignadas

•
•

Responsable da Etapa Infantil.
Informar aos equipos docentes de infantil das medidas postas en marcha
polo equipo Covid.
Comunicar ao coordinador do equipo as incidencias nesta etapa.
Asegurarse de que as aulas contan co material de hixiene (xel, papel de
mans, papeleiras...).
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SUPLENTE

3.

NEREA DOCAMPO DURÁN

MESTRA INFANTIL

Centro de saúde de referencia

Centro CENTRO DE SAÚDE DA ESTRADA
Contacto
4.

Cargo

Teléfono

986 57 34 59

Non se reflicte o nome pola Lei de Protección de Datos

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

● ESPAZO DE ILLAMENTO: AULA DE INGLÉS (Ubicada na planta baixa a carón da Biblioteca).
•

Superficie: 58 m2

•

Aseo: SI

•

Mobiliario: 25 CADEIRAS DE PA.

•

Ventilada: SI

•

Dispensador de xel hidroalcohólico: SI

•

Dispensador de Papel: SI

•

Papeleira con tapa: SI

•

Material de protección individual: máscaras, luvas, Epis...

Ver ANEXO I

5.

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

4º EDUCACIÓN INFANTIL

29

5º EDUCACIÓN INFANTIL

51

6º EDUCACIÓN INFANTIL

42

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

49

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

49

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

49

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

51

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

58

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

48

6.

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

Educación Infantil

8

Educación Primaria

13

Mestres/as especialistas

8

Departamento Orientación

4
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Persoal non docente

3

TOTAL

36

7.

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

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

XABARÍN

Nivel

Nº de alumnado asignado

15

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

DORAEMON

Nº de alumnado asignado

14

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

PERIQUITO

Nº de alumnado asignado

26

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

E. PONDAL

Nº de alumnado asignado

25

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula

R. CABANILLAS Nº de alumnado asignado

21

Etapa EDUCACIÓN INFANTIL
Aula XM. MOSQUERA Nº de alumnado asignado

21

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

A. LOSADA

Nº de alumnado asignado

24

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula M. VALLADARES Nº de alumnado asignado

21

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

R. OTERO P.

Nº de alumnado asignado

24

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula A. IGLESIAS ALV. Nº de alumnado asignado

25

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

25

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
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Grupo

A

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

4º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

5º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

5º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

6º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

6º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

1º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

1º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

2º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

2º

Grupo

Nº de profesorado asignado
Nivel

CURROS ENRIQ. Nº de alumnado asignado

4º

3º

Grupo

7
A

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

3º

Grupo

Aula A. NORIEGA V.

Nº de alumnado asignado

24

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

Nº de alumnado asignado

17

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

VICENTE RISCO Nº de alumnado asignado

17

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

ROSALÍA DE C.

Nº de alumnado asignado

17

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

Nº de alumnado asignado

22

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

A. VILAR PONTE Nº de alumnado asignado

18

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

CELSO E. FERREIRO

Nº de alumnado asignado

18

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

F. BOUZA BREY Nº de alumnado asignado

23

Etapa EDUCACIÓN PRIMARIA
Aula

8.

M. GARCÍA BARROS

Nº de alumnado asignado

25

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

4º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

4º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

C

4º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

5º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

5º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

C

5º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

A

6º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Nivel

B

6º

Grupo

Nº de profesorado asignado

7

Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no
protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)

● Cada aula (EI e EP) conformará un Grupo de Convivencia Estable e aplicaránselle as seguintes
medidas específicas:
o

Nº máximo de 25 alumnos que conformarán Grupos de Convivencia Estable cuxos
membros poden socializar e xogar entre si sen ter que manter a distancia interpersoal de
forma estrita. Estes grupos de convivencia estable deberán evitar a interacción con outros
grupos do centro educativo, limitando ao máximo o número de contactos, o que non faría
necesario gardar a distancia interpersoal mínima de 1,20 metros desde o centro das
cadiras en aula.

o

En Educación Infantil e Primaria, non obstante, a distribución das mesas e cadeiras farase
de forma que tamén se cumpran as distancias de seguridade, alomenos, de 1 metro de
distancia respecto do centro das restantes cadeiras que a rodean e os 2 metros coa
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cadeira do mestre/a. (ver ANEXO II).
● En Educación Infantil, as familias terán a posibilidade de decidir se os seus fillos/as empregan tamén
a máscara dentro do grupo de convivencia estable se consideran insuficientes as medidas
adoptadas. O centro recomendará o uso da máscara nesa etapa.
● En Educación Primaria, o uso da máscara será obrigatorio en todo o horario lectivo, tanto para o
alumnado como para o persoal docente e non docente.
 Terán que levar unha bolsa ou estoxo identificados para gardar a máscara cando non sexa necesario
o seu emprego (como por exemplo no comedor) e ter sempre unha segunda máscara de recambio.
 A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas
que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse 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 polos servizos de prevención de
riscos, no seu caso, para persoal docente e non docente.
 Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula poderá
traballarse
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.
Os
grupos
traballarán
cun
distanciamento
físico,
con
carácter
xeral, de polo menos 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.
● Distribución de espazos segundo os modelos propostos nos anexos. En todos os modelos existen
pautas para que a distancia de traballo aumente entre o alumnado con respecto ao habitual,
aproveitando todo o espazo dispoñible da aula.
● Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (estoxo con obxectos de emprego
máis común), que gardará nunha caixa propia que pechará ao final da xornada e non deberá
compartir con ninguén.
● Ao trasladarse de aula para levar a cabo as sesións de EF, Valores Sociais ou saír ao patio, deberán
respectar os percorridos e a distancia de seguridade.
● Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, e cando sexan
imprescindibles e impliquen a interacción con membros doutro grupo, será preciso extremar as
medidas de prevención: distanciamento social e máscara.
● Existirán zonas ben diferenciadas para que os alumnos poidan gardar o seu material e así evitar o
contacto co resto de compañeiros.
● Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo.
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● Se é preciso que un alumno empregue a pizarra, deberá realizarse unha desinfección previa con xel
hidroalcohólico do rotulador que empregue.
● Poñeremos especial interese en propiciar un nivel de voz baixo e en actividades tales coma
presentacións en voz alta para todo o grupo, empregarase máscara e buscarase a máxima distancia
posible co auditorio pois é un momento sensible para que a dispersión de gotículas.
● Todo o profesorado especialista que entre na aula deberá empregar máscara e facer unha correcta
desinfección de mans. O profesorado que abandone a aula debe realizar a desinfección do material
da aula que sexa de uso compartido, tales coma teclado, rato de ordenador, etc.
● Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e
xabón,
durante
polo
menos
40
segundos,
ou
con
xel
hidroalcohólico,
durante
polo
menos
20
segundos,
no
seu
defecto.
Cando
as
mans
estean
visiblemente
sucias
debe
utilizarse
auga
e
xabón.
O
lavado
realizarase
cando
menos
5
veces
ao
longo
da
xornada,
particularmente
na
entrada
e
saída
ao
centro,
antes
e
despois
do
recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.

1.
Para
o
alumnado
de
2º
ciclo
restrinxirase
o
uso
do
xel
hidroalcóholico
e
agua e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas.

de
Educación
priorizarase
o

2. Para o alumnado de Educación Primaria extremarase
utilización
do
xel
hidroalcohólico,
administrando
unha
xel adecuada ao tamaño da man de cada neno/a, informando aos

o

Infantil,
uso de

coidado
cantidade

coa
de

● A porta de acceso á aula permanecerá aberta durante toda a xornada lectiva para evitar a
contaminación dos pomos das mesmas e, de ter que manipular o mecanismo de apertura, sempre
será realizado polo mestre/a.
● Farase fincapé na importancia que ten a ventilación cruzada dos espazos para evitar a
transmisibilidade. Na media do posible e de acordo coas condicións meteorolóxicas, as ventanas
permanecerán abertas o maior tempo posible para conseguir esa ventilación cruzada.
● Deben de
realizarse
tarefas de
ventilación frecuente
nas instalacións, e
por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao
remate de cada xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos,
cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20
minutos durante a duración destas.
● Evitaranse
aquelas
actividades
no
centro
educativo
que
conleven
a
mestura de alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases nas que
non se poida manter a distancia mínima interpersoal. Os eventos deportivos
ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sempre
que se poida ao aire libre e de acordo ás mesmas condicións que os seus
homólogos no ámbito comunitario.
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● Os mestre traballarán na concienciación da importancia de respectar as normas da clase e de
aplicar as medidas preventivas esixidas no centro. Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015,
do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
participación
da
comunidade
educativa
en materia
de
convivencia
escolar
entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa
consideración de
condutas leves contrarias á
convivencia os supostos de
incumprimento polo alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o
incumprimento das instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que
respecta ao profesorado e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa.

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)

Establécese o seguinte procedemento para a comunicación ao equipo COVID do centro das
incedencias relacionadas co persoal docente, non docente e familias:
1.

Persoal docente e non docente
●

Deberá realizar unha auto enquisa diaria de síntomas para comprobar, no caso de que
haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección por SARSCoV-2 mediante a
realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que debe
realizarse antes da chegada ao centro.

●

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) no persoal
non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e póranse en contacto
con algunha das persoas membros do equipo COVID a través de:
❖

Teléfono: 886 15 10 19 - 699 508 590

❖

Correo electrónico: ceip.figueiroa.covid19@edu.xunta.gal

●

Contactará co Centro de Saúde da Estrada (986572063) ou co teléfono de información
para os cidadáns (900 400 116).

●

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o persoal
do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o
resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o
resultado á persoa coordinadora COVID do centro.
● Si o traballador presenta síntomas compatibles con COVID-19 durante a xornada
laboral (tos, febre, dificultade para respirar, dor de garganta, anosmia ou perda súbita
de olfato):
❏ Deberá de forma inmediata colocarse unha máscara quirúrxica no caso de que
non porte ningunha.

Páxina 10 de 60

❏ Porá de forma inmediata o feito en coñecemento do Equipo COVID do centro.
❏ Abandonará o centro de traballo para dirixirse ao seu domicilio. Se non fose
posible á saída inmediata do centro, levarase á aula de illamento ata que se
produza a súa saída do centro.
❏ Contactará co Centro de Saúde da Estrada (986572063) ou co teléfono de
información para os cidadáns (900 400 116).
❏ O equipo COVID recollerá información sobre os traballadores do centro que
tivesen un contacto estreito co empregado sintomático, elaborando un listado
co nome e teléfono de contacto.
❏ O equipo COVID comunicará ás autoridades sanitarias e educativas a
incidencia a través da canle informática específica para a comunicación dos
posibles casos detectados e para o subministro de información que habilite a
Consellería de Educación.
2.

Alumnado
● Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais)
realizarán unha un auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se
estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse antes da chegada ao
centro.
● No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa:
❏ O alumno non acudirá ao centro.
❏ A súa familia contactará inmediatamente co Centro de Saúde da Estrada
(986572063
❏ A familia porá, o máis axiña posible, o feito en coñecemento do Equipo COVID
do centro a través de:
■ Teléfono: 886 15 10 19 - 699 508 590
■ Correo electrónico: ceip.figueiroa.covid19@edu.xunta.gal
●

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

● Se o alumno presenta síntomas compatibles con COVID-19 durante a xornada lectiva (tos,
febre, dificultade para respirar, dor de garganta, anosmia ou perda súbita de olfato):
❏ Deberá de forma inmediata colocarse unha máscara quirúrxica no caso de que
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non porte ningunha.
❏ Porase, por parte do titor/mestre especialista, de forma inmediata o feito en
coñecemento do Equipo COVID do centro.
❏ Levarase á aula de illamento ata que se presenta a familia no centro.
❏ O equipo COVID contactará coa súa familia que deberá presentarse á maior
brevidade no centro.
❏ A familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que
valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o pediatra ou facultativo non
tivera consulta no mesmo día, acudirá ao PAC onde será avaliada a solicitude
do test diagnóstico. Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario
do Centro de Saúde da Estrada (986572063) que ten asignado o centro
educativo.
❏ O equipo COVID recollerá información sobre os traballadores do centro e
alumnos que tivesen un contacto estreito co alumno sintomático, elaborando
un listado co nome e teléfono de contacto.
❏ O equipo COVID comunicará ás autoridades sanitarias e educativas a
incidencia a través da canle informática específica para a comunicación dos
posibles casos detectados e para o subministro de información que habilite a
Consellería de Educación.


Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a
ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as
interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado,
pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir
tanto á escola como ao seu posto de traballo. Ademais, os conviventes
que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco foran
diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán seguir as indicacións do
Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV- 2 (Covid19) no ámbito educativo non universitario de Galicia e absterse de asistir ao centro
educativo ata que se resolva a situación do caso sospeitoso.



O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán
considerados contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de
Contactos lles indique o contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes do
caso positivo que estean vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen
diagnosticadas da COVID nos últimos 6 meses poderán acudir tanto á escola como
ao seu posto de traballo, extremando sempre as medidas de prevención. Pola
contra, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e
tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses deberán absterse
de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións da Central de Seguimento de
Contactos en corentena.



A

Consellería

de

Cultura,

Educación
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e

Universidade,

xuntamente

coa

Consellería de Sanidade, dispón da canle informática denominada “EduCovid”,
específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos
confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a
autoridade sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos
alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro.
10.

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

O procedemento para comunicar as ausencias do persoal docente, non docente e alumnado será o
seguinte:
●

O membro do equipo COVID do centro responsable do rexistro de ausencias do alumnado e
persoal docente e non docente, será a xefa de estudos.

●

Seguirase o seguinte procedemento:
❏

O persoal docente e non docente deberá comunicar a súa ausencia a través de:

❏ Teléfono: 886 15 10 19 - 699 508 590
❏ Correo electrónico: ceip.figueiroa.covid19@edu.xunta.gal
❏ A xefa de estudos ás 9:00 h comprobará que todo o persoal está no centro.
❏ Si se observa a ausencia dalgún traballador, unha vez comprobado, e que este non fixo
a comunicación polos medios anteriores, porase en contacto con el para determinar as
causas desa ausencia.
❏ Cando un traballador do centro teña que ausentarse do centro durante a xornada
laboral, deberá solicitar a autorización do equipo directivo cubrindo o Anexo V
(procedemento habitual). Se ten relación co COVID-19, o equipo directivo porao en
coñecemento do equipo COVID do centro e iniciarase o protocolo que se recolle neste
“Plan de adaptación á situación COVID-19”.
❏ Ausencia do alumnado
❏ O titor/a ou especialista anotará, no rexistro de aula,durante a primeira sesión lectiva,
as faltas de asistencia do alumnado.
❏ O titor/a deberá revisar, diariamente, se os pais/nais/titores legais do alumno,
comunicaron a ausencia do seu fillo/a a través da aplicación AbalarMóbil e a súa
xustificación.
❏ No suposto de falta de comunicación por parte da familia, o titor/a porase en contacto
con esta para coñecer os motivos da ausencia e determinar así se ten que ver con
sintomatoloxía COVID.
❏ O titor/a, antes das 9:30 h, entregará a relación de alumnos que non asisten ao centro,
á responsable do equipo COVID do centro (Xefa de Estudos). Nesa relación recolleranse
as informacións obtidas das familias.
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❏ O equipo COVID do centro contrastará eses datos coas comunicacións feitas polas
familias a través das chamadas telefónicas e o correo electrónico habilitado para os
casos da pandemia (ceip.figueiroa.covid19@edu.xunta.gal).
❏ O equipo COVID do centro, analizadas as relacións entregadas polos titores, se procede
comunicará ás autoridades sanitarias (Centro de Saúda da Estrada) e educativas para
que poñan en marcha o procedemento para a detención precoz de infección por SARSCoV-2.
11.

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

O procedemento para comunicar as incidencias ás autoridades sanitarias e educativas será o seguinte:
● Despois de aplicar todo o procedemento recollido no punto 9 desde “Plan de adaptación á
situación COVID-19”, o coordinador do equipo COVID do centro comunicará as incidencias ás
autoridades a través da canle que habilite a Consellería de Educación e dará traslado ao equipo
sanitario do Centro de Saúde da Estrada que ten asignado o noso centro.
● Os pasos serían os seguintes:
o
o
o
o

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 EduCovid seguindo o recollido no punto 2A.4 do
Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid-19 nos centros de ensino non
universitario de Galicia para o curso 2021-22.

Id.

Medidas xerais de protección individual

12.

Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que
sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)

Ver ANEXO II (Planos de aulas)
13.

Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

Debido ao desdobre realizado en Cuarto de E. Primaria é necesario habilitar un espazo máis para
acoller a este alumnado, polo que a aula de inglés destinarase á titoría de 4º C. A materia de Valores
Cívicos e Sociais impartirase na aula de informática
14.

Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de
avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de orientación ou aulas
especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante
ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia
para o curso 2020-2021)

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, adoptamos as
seguintes medidas:
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● Emprego de máscara será obrigatorio durante toda a xornada lectiva.
● Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico que se
realiza, as aulas de PT e AL poderán contar 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.
15.

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

Limitaranse as visitas e os contactos físicos coas familias promovendo o uso de correos, chamadas e
videochamadas nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos.
● Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e a
aplicación AbalarMóbil.
● As visitas das familias e titores legais presenciais co profesorado ou dirección deben realizarse,
se é posible, baixo cita previa a través da aplicación AbalarMóbil ou correo electrónico do
centro ou do profesorado. A reunión levarase a cabo na aula da titoría correspondente,
dirección ou espazo indicado.
● Cando acudan ao centro entrarán pola entrada principal e deberán vir provistos de máscara.
● Na entrada principal facilitaráselles xel hidroalcohólico.
● Durante as visitas manterase a distancia de seguridade, advertirase tamén a conveniencia de
non tocar materiais ou mobiliario.
● Logo de cada reunión, avisarase ao persoal de limpeza para a desinfección do habitáculo e
superficies utilizadas.
●

16.

As reunións trimestrais do equipo docente coas familias previstas no PAC, faranse de forma
telemática para o que se lles facilitará un enlace (comunicado a través de AbalarMóbil).
Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)

● O horario de atención presencial da secretaría do centro será, de luns a venres, de 10:00 a
13:00 h.
● Informarase e recomendarase ás familias, provedores, visitantes... a tramitación electrónica,
sempre que esta sexa posible, e a atención telefónica e telemática, colocando carteis na
entrada do centro fomentando que os trámites de atención directa, se realicen con cita
previa, indicando o asunto a tramitar, para valorar se é necesaria a súa presencia e, se así fora
necesario, que a súa estancia no centro sexa polo tempo mínimo imprescindible.
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● Limitarase, na medida do posible, o acceso aos cidadáns que non vaian realizar trámites e
sexan meros acompañantes. En caso de necesidade, só se permitirá un acompañante.
● A canle de información e comunicación coa comunidade educativa será a web do centro que
pasará a ser o portal onde se colgue toda a información de relevancia a nivel xeral.
● Como sistema de menxasería coas familias empregaremos a aplicación AbalarMóbil.
● A información cos provedores xa se realiza normalmente por correo electrónico ou teléfono e
accederán ao centro, en caso de que sexa imprescindible a súa presencia, no horario fixado
con anterioridade (de luns a venres de 10:00 a 13:00 h) e farano polo portal de acceso principal
ao centro.
● Deberán solicitar autorización (886 15 10 19) e entregarán a mercancía, sen entrar no edificio
principal. Deberán cumprir todas as medidas de seguridade para a entrega do material.
17.

Uso da máscara no centro

● En Educación Infantil, recomendamos, que aquel alumnado que tolere o emprego da máscara
a utilice en todo momento con descansos dentro dunha aula co grupo estable de convivencia.
Polo tanto, en todas as zonas comúns: patio, corredores... deberían usala sempre. As familias
terán a posibilidade de decidir que os seus fillos/as empreguen tamén a máscara dentro do
grupo de convivencia estable se consideran insuficientes as medidas adoptadas.
● Queda a criterio das mestras valorar os momentos nos que o alumnado poida permanecer sen
a máscara:
o Recunchos/rincóns: neste tipo de actividade, o alumnado non respecta a distancia
social, polo que empregarán máscara.
o Traballo de mesa: nesta situación, e tal e como están colocadas as mesas e as
cadeiras, a distancia entre o alumnado podería permitir momentos de liberación do
uso da máscara, con ventilación axeitada.
● En Educación Primaria, o uso da máscara será obrigatorio en todo o horario lectivo, tanto para
o alumnado maior de 6 anos como para o persoal docente e non docente.
● O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as
persoas que voluntariamente as usen.
● O seu uso será obrigatorio ademais no transporte escolar colectivo a partires dos 6 anos.
● O uso da máscara será obrigatorio para acceder ao recinto do centro (interior e exterior).
18.

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

Este “Plan de adaptación á situación COVID-19” será coñecido por toda a comunidade educativa a
través da páxina web do centro, web da Anpa Picariños, da aplicación AbalarMóbil, correos
electrónicos das familias, reunións por nivel educativo...
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Consideramos que toda a comunidade educativa debe ter coñecemento do devandito protocolo antes
do comezo das clases.
Nas primeiras sesións de Claustro e Consello Escolar aparecerá na Orde do día un punto co epígrafe:
Protocolo de Actuación Covid-19.
Realizaranse sesións nove sesións informativas ás familias antes da incorporación do alumnado ao
centro nas cales se informará dos aspectos destacados do Protocolo. Nalgunha destas reunións
acompañáranos persoal do Equipo Covid do Centro de saúde. Celebraranse fora cumprindo as normas
de distanciamento requiridas e levando control de asistencia.
Cando os alumnos suban ás aulas cos seus titores, estes incidirán na importancia deste “Plan de
adaptación á situación COVID-19” e tratarano en profundidade. Cada día realizaranse actividades de
reforzo das actuacións máis importantes a ter en conta.

Id.

Medidas de limpeza

19.

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír
datos de carácter persoal)

O protocolo de limpeza recollerá as seguintes indicacións:
1. Para o persoal de limpeza (empresa externa):
❏ Horario de mañá (10:00 a 12:00 h.):
● Limpeza/desinfección dos baños dúas veces ao longo da xornada lectiva.
● Limpeza de pasamáns e pomos das portas.
● Limpeza e desinfección de zonas sensibles de uso frecuente.
❏ Horario de tarde:
● Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común.
● Limpeza e desinfección dos despachos.
● Limpeza e desinfección da sala de mestres.

● A limpeza farase polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o
precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo
menos dúas veces ao día.
● Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis
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frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas,
e outros elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas
e outros dos aseos.
● Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de
superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas 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 áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos, cociñas (onde se
limpará todo o enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña usado pero teña podido
estar en contacto coas mans dos estudantes).
● A limpeza de papeleiras farase de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co
fin de evitar calquera contacto accidental.

2. Para o persoal docente e non docente:
● 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.
● Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de
xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro)
desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos
logo de cada sesión.
● As tareas de ventilación durante a xornada lectiva serán realizadas exclusivamente polo
profesorado para evitar a contaminación dos sistemas de apertura.
3. Para o alumnado:
● No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns minutos á
desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos
desbotables e solución desinfectante).
● Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto
social e permitir que lave as mans se non o fixo previamente.

4. Para todos:

Páxina 18 de 60

● 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.

20.

Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)

A empresa externa que realiza as tareas de limpeza contará co seguinte persoal:

21.

●

1 persoa en horario de mañá de 10:00 h a 13:00 h.

●

2 persoas en horario de tarde de 15:00 h a 19:00 h. Cada unha delas fará as tareas de limpeza
no andar correspondente.
Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

●

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo
este labor, como son as luvas e a máscara.

●

Aconséllase o emprego de elementos de protección ocular, ben sexan lentes ou pantalla.

●

Cada un/ha terá o seu propio carro cos utensilios básicos.

●

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

22.

Cadro de control de limpeza dos aseos

● En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo.
Ver ANEXO V (Checklist de limpeza de aseos)
23.

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



En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas.



A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo
mestre/a. Esta primeira ventilación será de 15 minutos polo menos.



Tamén se fará unha ventilación durante a realización dos recreos e ao finalizar a xornada.



O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada
cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. Se as condicións
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meteorolóxicas o permiten tamén poderá manter as ventás abertas durante a clase ou saír ao
exterior a dar clase e deixar a aula ventilada. Manteremos unha ventilación máxima sempre que as
condicións o permitan.
Ver ANEXO VI (Checklist de ventilación).
24.

Determinación dos espazos para a xestión de residuos

En relación coa xestión dos residuos:
1. A xestión dos residuos ordinarios continuará realizándose do modo habitual, respectando os
protocolos de separación de residuos.
2. Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o
cumprimento da “etiqueta respiratoria” seràn refugados en papeleiras con bolsa ou
contedores protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal.
3. 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).
4. 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.
● A bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche,
para o seu depósito na fracción resto.
● Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo,
logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a
xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.
Id.

Material de protección

25.

Rexistro e inventario do material do que dispón o centro

● A persoa que exerza a secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de
protección que dispón o centro. Para iso, crearase un apartado específico dentro do cadro xeral do
centro denominado “material covid-19”.
26.

Determinación do sistema de compras do material de protección

● Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de
máscaras suficiente como para as posibles continxencias que poidan xurdir.
● Haberá unha dotación delas na secretaría do centro.
● O aprovisionamento de máscaras para o profesorado e resto de persoal non docente será
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individual, pois actualmente é un elemento de uso obrigatorio para saír da casa, se ben poderá
facerse uso das existentes no centro en caso necesario.
● Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex
ou vitrilo, que estarán ubicadas na secretaría do centro.
● En canto ao xel hidroalcólico, dende o centro invitarase a tres provedores a presentar ofertas para
servir este produto en 24h dende a súa demanda.
27.

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición

● Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do
material enviado pola consellería.
● Este material será entregado polo secretaria e os receptores deberán asinar nunha folla de rexistro
a recepción do mesmo.
● En cada aula e espazo do centro haberá un dispensador de xel para a desinfección de mans e un
difusor para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios.
● O conserxe será o encargado de facer as reposicións do xel e de comunicar á a secretaria as
necesidades da adquisición do mesmo.

Id.

Xestión dos abrochos

28.

Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do
centro ou unha remisión ao plan de continxencia)

1. No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a calquera
agrupación de 3 ou mais casos con infección activa nos que se establecese un
vinculo epidemiolóxico, sendo sinónimo de abrocho ou brote. Tendo en conta a
importante variabilidade entre as diferentes situacións, sempre que se detecten 3
casos ou mais nun centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días
entre o primeiro e o último caso) deberá realizarse unha valoración da situación por
parte das autoridades sanitarias. Será o persoal da CSC quen faga esta notificación e
decida co persoal da XT de Sanidade ou do SAEG se é necesario levar a cabo algunha
actuación extraordinaria.
2. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de
COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa
con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en
espera de resultado de PCR por sospeita clínica. Chamarán ao seu centro de saúde de referencia e
a algunha das persoas membros do equipo COVID.
3. Diante dun suposto no que unha persoa 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 en base ao Protocolo de vixilancia e control
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epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2
universitario de Galicia. En virtude das mesmas:

(Covid-19)

no

ámbito

educativo

non

●

Levarase á AULA DE ILLAMENTO.

●

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.

●

Chamarase ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de
referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións.

●

En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao
061.

●

O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu centro de traballo
protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De
confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo deberá porse en contacto coa
CSC e rexistrar os contactos estreitos a través da aplicación “EduCovid”.

●

De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá
á rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a identificación
por parte da Autoridade Sanitaria.

●

A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta
telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test
diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a
valoración polo médico de atención primaria.



Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico
positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa
persoa positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de serconsiderados contactos
estreitos.



Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a
ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as
interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado,
pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir
tanto
á
escola
como
ao
seu
posto
de
traballo.

●

Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19 seguíranse as recomendacións da
Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada
unha parte do centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento
do resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada
abrocho.



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 no Protocolo de vixilancia e
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control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non
universitario de Galicia, cos seguintes supostos:


Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase
contacto estreito a calquera persoa do centro que compartise espazo
co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2m) do
caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os
contactos serán determinados polo responsable COVID coa axuda da CSC ou XT
de sanidade, segundo os protocolos vixentes en cada momento.



Tanto as persoas que teñan diagnóstico confirmado como aquelas
determinadas como contacto estreito seguirán as indicacións da Central de
Seguimento de Contactos para o seu caso concreto de acordo co Protocolo
de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-1 (Covid-19)
no ámbito educativo no universitario de Galicia(http://coronavirus.sergas.gal ) .
Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso
confirmado e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente.
O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto
estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos
contactos estreitos realizaráselles unha proba de Covid nun prazo non superior
a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible
infección por Covid-19.

29.

●

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 10 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 do normas previstas
no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do
nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR
2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal
sensible.

●

Finalizado o período de illamento/corentena 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.

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo
desempeñado e non incluír nome)

● Coordinador do equipo COVID e interlocutor coa administración (Director).
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● En caso de ausencia do coordiandor: Xefa de estudos (membro de equipo COVID).

Id.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30.

Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de
solicitude, de ser o caso, de persoal substituto)

Cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable, seguiranse os seguintes pasos:
● A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a
súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese
que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e
susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo III deste protocolo).
● A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as
tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de
protección existentes. Empregarase o modelo de informe simplificado do Portal da dirección
(anexo IV).
● A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das
peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes
emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do
ámbito provincial onde radique o dito centro de traballo.
● A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo
electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte
procedente para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como
sensible. Coa análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes
no centro de traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.
● A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo
adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da
Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo
contratado. A actuación do servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin
do/da traballador/a nin do facultativo e realizarase a través da análise da documentación que
aquel/a lle achegue. Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación
requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles; no caso contrario,
entenderase que desiste da súa petición.
● O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás
autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores.
● Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir
presencialmente ao centro.
● No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das
seguintes medidas:
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1. Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que haberá
que seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no presente protocolo e
que polo tanto pode realizar a súa actividade presencialmente de conformidade co
previsto no anexo II.
2. Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da
persoa traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que se lle
indiquen ao responsable da dirección do centro as medidas de prevención, adaptación
e protección que se deban adoptar. Estas medidas poderán consistir na adaptación do
posto de traballo, dotación dunha protección adecuada que evite o contacto ou de
recolocación a outras funcións exentas de risco, tendo en conta as pautas incluídas no
anexo II.
3. Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do
punto anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de
adaptación do posto de traballo e a imposibilidade de aplicar unha protección
adecuada que evite o contaxio ou recolocación a outras funcións exentas de risco e,
polo tanto, considerarase ao/a traballador/a como especialmente sensible para os
efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade laboral.
Para efectos do estudo das circunstancias concorrentes para a declaración dun/ha traballador/a como
especialmente sensible, realizarase o estudo das patoloxías do traballador en relación co seu posto de
traballo, avaliando especificamente o risco que supoñen as súas funcións en relación coa s súas
doenzas.
Cómpre destacar que se as circunstancias do posto de traballo non variaron respecto á situación previa
da pandemia do coronavirus, non existe no/a traballador/a maior sensibilidade que a que existía con
anterioridade.

Id.

Medidas de carácter organizativo

31.

Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non
dispoñer deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao
protocolo—)

O centro só dispón dunha porta de entrada desde a rúa, polo tanto empregarase esta, tanto para as
entradas como para as saídas.
● O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os
tempos de espera nas entradas e saídas.
● O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polas
familias como por parte do profesorado e empresas de transporte.
Organizaranse do seguinte xeito:
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● ENTRADAS
1. Entre as 8:50 h e as 9:10 h, só poderán acceder ao centro, por este acceso, os alumnos e
alumnas de 4º (só alumnado transportado), 5º, 6º de E. Infantil e o alumnado de E. Primaria. O
acceso será controlado por membros do equipo directivo.
2. A rampa de acceso (3 metros de ancho) dividirase en dúas metades de 1.5 m de ancho cada
unha con postes e corda para garantir a distancia de seguridade entre ringleiras (unha para EI e
outra para EP).
3. Pola marxe dereita, accederá o alumnado de 4º (só alumndo transportado) 5º e 6º de EI, en
ringleira de 1 e respectando a sinaléctica para garantir a distancia de seguridade.
4. Pola marxe esquerda, accederá todo o alumnado de EP, en ringleira de 1 e respectando a
sinaléctica para garantir a distancia de seguridade e con máscara.
5. O alumnado de cada etapa educativa seguirá a sinaléctica no percorrido dirixindoxe á súa aula
respectiva donde o agardará o mestre/a que imparta a 1ª sesión.
6. Ás 9:10 h, pola marxe dereita, accederá o alumnado de 4º de EI acompañado polo súa
mestra/e en ringleira e respectando a sinaléctica para garantir a distancia de seguridade.
7. Os alumnos/as de 4º de EI que precisen ser acompañados polo seu pai/nai/titor/a legal ata a
porta principal de acceso ao edificio, esperarán na porta de acceso ao recinto ata que poidan
acceder (previa autorización).
8. A persoa acompañante unha vez entregado o alumno/a abandonará (o máis axiña posible) o
recinto pola marxe esquerda. Non está permitido permanecer dentro do recinto para evitar as
aglomeracións.
9. O alumnado que chegue con retraso, accederá pola marxe esquerda en ringleira de 1 e
respectando a sinaléctica para garantir a distancia de seguridade.
10. O profesorado accederá a través do patio de columnas e comedor para evitar os cruzamentos.
11. A partires das 10:00 h e ata as 13:00 h, accederase pola marxe dereita en ringleira de 1, con
máscara e respectando a sinaléctica para garantir a distancia de seguridade.
●

SAÍDAS
1. Ás 13:30 h, o persoal do comedor (con máscara) recollerá ao alumnado de EI nas aulas
correspondentes e levaraos ao comedor seguindo a sinaléctica para garantir a distancia de
seguridade.
2. Ás 13:40 h, accederá pola marxe esquerda, o persoal acompañante do alumno transportado
(con máscara) recollerá no hall ao alumnado de EI e 1º de EP dirixíndose aos autobuses pola
marxe dereita, en ringleira e respectando a sinaléctica para garantir a distancia de seguridade.
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3. Ás 13:45 h, as mestras de EI, pola marxe esquerda, saírán cos seus alumnos/as en ringleira de
1, con máscara, e respectando a sinaléctica para garantir a distancia de seguridade seguindo a
seguinte orde: 6º A - 6º B - 5º A - 5º B - 4º A - 4º B. Os pais/nais recollerán aos seus fillos/fillas
na porta de entrada ao recinto.
4. Ás 13:50 h, o alumnado transportado de EP iniciará a saída cara os autobuses pola marxe
dereita, en ringleira de 1, con máscara e respectando a sinaléctica para garantir a distancia de
seguridade e na seguinte orde: 6º A - 6º B - 5º A - 5º B - 4º A - 4º C - 4º B - 3º A - 3º B - 3º C - 2º
A - 2º B - 1ºA - 1º B.
5. Ás 14:00 h sairán o resto dos alumnos/as de EP pola marxe dereita, en ringleira de 1, con
máscara e respectando a sinaléctica para garantir a distancia de seguridade e na seguinte orde:
6º A - 6º B - 5º A - 5º B - 4º A - 4º C - 4º B - 3º A - 3º B - 3º C - 2º A - 2º B - 1ºA - 1º B.
6. O profesorado saírá pola porta posterior do patio de recreo, en ringleira de 1, con máscara e
respectando a sinaléctica para garantir a distancia de seguridade.
7. O alumnado de comedor, tanto der EI como EP, accederán ao mesmo pola porta do salón de
Usos Múltiples ubicada no hall principal.
8. Os alumnos/as de 4º C de EP (aula de Inglés) e E. Física (pavillón), formarán unha ringleira no
hall posterior (saída ao Patio) e esperarán co seu mestre/a para incorporarse aos percorridos
sinalizados.
ANEXO II (Ver)
32.

Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as
circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

As circulacións no centro educativo aparecen reflexadas nos planos que se acompañan como ANEXO
III.
A continuación relacionanse as portas de entrada e saída dependendo do espazo ao que se accede ou
se sae:
a) Portas de entrada e saída
1. Desde a beirarrúa
●

Portelo principal

2. Desde a aula de 4º C de EP, patio de recreo e pavillón deportivo (saída/entrada)
● Porta posterior de acceso ao patio de recreo
3. Acceso Madruga
●

Entrada: Portelo principal e porta do comedor
Páxina 27 de 60

●

Saída: Cancelo central

4. Acceso comedor
● Entrada: Portelo desde a beirarrúa (persoal comedor e pais/nais)
● Saída: Portelo principal

O emprego do elevador e das escaleiras queda como segue:
b) Uso do elevador.
● Débese limitar o seu uso e facelo exclusivo para persoas con mobilidade reducida, que
poderán utilízalo xunto a un/ha acompañante.
● Nese caso os ocupantes deberán levar máscara.
● No resto dos casos e sempre que sexa imprescindible o seu uso, o elevador utilizarase de
forma individualizada.
● Logo de utilizar o elevador é recomendable a hixiene de mans.

c) Uso das escaleiras.
● O seu uso será prioritario.
● Como só hai unha escaleira, establecerase e sinalizarase no chan cal é o sentido de subida e
cal o de baixada para evitar os cruzamentos.
o Subida: marxe dereita.
o Baixada: marxe dereita.
ANEXO III (Ver)
33.

Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de
prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)

● Colocarase cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que
advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de
hixiene social e individual.
● Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.
● A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica ou
impresa polo propio centro en tamaño A3 ou superior.
●

Para facilitar a limpeza, evitarse a colocación de anuncios, murais, ou outro material nas
paredes de corredores e aulas.
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● Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita
do mesmo.
● Nos baños colocaranse bandas horizontais para marcar o punto de espera e un semáforo que
indique se está baleiro ou ocupado. Dentro dos baños haberá cartelería recordando o lavado
de mans e a técnica correcta dese procedemento.
34.

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Para a entrada e saída do alumnado transportado seguirase o recollido no apartado 31 (entradas e
saídas).
35.

Asignación do profesorado encargado da vixilancia

(só datos numéricos)

1. Todo o profesorado deberá estar no centro ás 8:50 h para atender ao alumnado a medida que
se vaia incorporando ao centro.
2.

Distribuirase do seguinte xeito:


Para as entradas e saídas do centro, asignaranse, para cada día da semana, 9
mestres/as e 3 membros do equipo directivo. En total serán 12 profesores de
vixilancia. Ocuparán zonas concretas (desde o acceso da beirarrúa ata os diferentes
corredores do centro) para garantir que o alumnado respecte a sinaléctica e as
distancias de seguridade.



Para os recreos, dado que están asignados dentro dun horario de cinco horas cada
grupo-clase fárao co mestre que nese momento sexa responsable da clase, no espazo
correspondente e de acordo ao horario fixado. Polo tanto participarán 20 mestres
repartidos en 3 quendas en EP e 2 en EI. No caso de que nesa sesión haxa un mestre
de apoio, un especialista de PT ou AL, poderán turnarse na quenda. Unha vez
realizados os horarios definitivos faranse axustes destinados a compartir esta
vixilancia.



O mestre/a que imparta a primeira sesión no grupo estará na aula corresponde para
recibir ao alumnado que se vai incorporando. O alumnado comezará as rutinas de
limpeza de mans e colocación do propio material a medida que vai chegando.

Id.

Medidas en relación coas familias e ANPA

36.

Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de
madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán
ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan)

O plan madrugadores, en principio, seguirá a funcionar organizado pola Anpa “Picariños”.


A ANPA, como coordinadora do servicio de Madrugadores, encargaralle a empresa de prestar
o servicio (ARUME - Alimentación Saludable Gallega SL) que cumpra con todas as disposicións
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e obligacións que se lle indiquen en canto ás medidas de hixiene e saúde que dende os
protocolos se especifiquen realizar.

37.



O equipo COVID do centro coordinará cos responsables da Anpa os espazos a empregar en
función do número de usuarios de cada quenda. O espazo principal seguirá a ser o Salón de
Usos Múltiples. Na medida do posible, e para garantir un espazo o máis hixienizado e seguro
posible, o Centro permitirá que o Salón de Usos Múltiples sexa utilizado exclusivamente cada
día para o plan madruga e o comedor escolar.



Ás 8:50 h finalizará o servizo, de tal xeito que o persoal coidador formará cos alumnos/as dúas
ringleiras (EI e EP) e, evitando os cruzamentos, incorporará a este alumndo aos percorridos
sinalados para que se dirixan ás súas aulas.



Entre as 8:50 h e as 9:00 h, o persoal coidador realizarrá a ventilación do Salón de Usos
Múltiples.



Á data 15/09/2021 a previsión de alumnos/as asistentes é duns 25 usuarios/as, dispoñendo da
cantidade de monitores precisos seguindo as pautas de ratios indicadas dende a Consellería de
Educación, tal coma se viña realizando dende o inicio do servicio hai xa anos.



Prestarase especial atención á disposición dos usuarios/as na zona de mesas, mantendo unha
distancia mínima entre cada usuario/a de 1.5 metros, así coma realizar a correspondente
hixienizacións de mans antes de acceder ás instalacións do comedor.



Toda a zona de traballo e de comedor (mesas e sillas) será desinfectada antes e despois do
servicio por parte do monitorado.



A entrega dos nenos/as ao monitorado realizarase de un en un no patio externo existente na
entrada das instalacións do comedor. Este patio disporá de indicacións visuais en forma de
cartelería e con delimitacións e indicacións no chan da forma na que a persoa/s autorizada/s
debe entregar/recoller a un usuario/a. Manterase unha distancia de seguridade dun mínimo
de 1.5 metros entre cada unidade (1 adulto + 1 ou máis usuarios/as da mesma unidade familiar
ou de convivencia).



A ANPA fará obrigatoria o uso da máscara (todas as idades) ata o momento no que o usuario/a
permaneza sentado na súa cadeira, momento no cal a máscara será gardada nunha
bolsa/recipiente (facilitado polos pais/nais/titores/as).
Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para
a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser
coordinadas co organizador do servizo)
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● A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva dentro do recinto do centro
educativo, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polo concello, está condicionada á
aprobación dun protocolo que se integrará como anexo no “Plan de adaptación a situación
COVID-19 no curso 2021/2022”. O dito protocolo determinará as medidas de prevención e
protección fronte ao COVID e determinará con claridade as responsabilidades das persoas
organizadoras ou xestoras.
● Estas actividades deberán ser coordinadas co equipo COVID-19 do centro e o organizador do
servizo.
● A Directiva da ANPA acordou non organizar ningún tipo de actividade extraescolar (diferente
ao Comedor/Madruga) nas instalacións do Centro co fin de garantir a máxima hixiene e
desinfección das instalacións. Dado que algunhas das actividades que se viñan realizando nos
últimos cursos comparten o mesmo espazo que o comedor escolar, non se considera oportuno
arriscarse a que non quede o mobiliario común correctamente desinfectado.
● Logo de cada actividade, o organizador procederà á limpeza e desinfección do habitáculo e
superficies utilizadas.
38.

Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar

● As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación epidemiolóxica
no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos:
1. Reunións telemáticas na plataforma oficial que oferta a Consellería (Webex).
2. Reunións Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que
o consello escolar está formado por 15 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que
garanta a distancia de seguridade e con ventilación suficiente. En principio, a sala de mestres
reúne estas condicións, posto que mide 56m2.
● Para as xuntanzas da ANPA:
1. Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito
presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando o espazo do comedor que é
suficientemente amplo para garantir a distancia social. Deberase comunicar ao equipo COVID e
despois da reunión deberase proceder ás tarefas de desinfección e ventilación pertinentes.
2. Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito telemático.
No caso da necesidade de facela de modo presencial, terían lugar no pavillón, garantindo a
distancia de seguridade e será coordinada polo equipo COVID do centro quen fixará as
condicións nas que se debe celebrar. O aforo máximo será de 100 persoas.

39.

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

● Limitaranse as visitas e os contactos físicos coas familias promovendo o uso de correos,
chamadas e videochamadas nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos.

Páxina 31 de 60

● Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro e a
aplicación AbalarMóbil.
● As visitas das familias e titores legais presenciais co profesorado ou dirección deben realizarse,
se é posible, baixo cita previa a través da aplicación AbalarMóbil ou correo electrónico do
centro ou do profesorado.
● Cando acudan ao centro entrarán pola entrada principal e deberán cumprirse as seguintes
medidas:
● Emprego de máscara.
● Hixiene de mans ao acceder á aula.
● Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.
● No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter
unha copia e evitar a manipulación conxunta de documentos.
● Logo de cada reunión, avisarase ao persoal de limpeza para a desinfección do habitáculo e
superficies utilizadas.
●

40.

As reunións trimestrais do equipo docente coas familias serán recollidas no Plan de Acollida,
faranse de forma telemática para o que se lles facilitará un enlace (comunicado a través de
AbalarMóbil). No caso de ser necesario facelas de forma presencial, limitarase a presenza
dunha soa persoa por familia.
Normas para a realización de eventos

● Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e
celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de persoas. Deste xeito, e salvo mellora
enorme da situación epidemiolóxica non se celebrará o Festival de Nadal no Salón de Usos
Múltiples ou actos masivos como o Samaín ou Magosto.
● Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos
docentes a organización deles baixo estas premisas:
1.
2.
3.
4.

Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer celebracións en
quendas.
Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre.
Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do
evento.
Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso.

● En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as quendas repecten o
aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación entre actos.
● Non se levarán a cabo as saídas didácticas fóra da localidade. Aconséllase que se realicen dentro da
propia localidade e ao aire libre.

Id.

Medidas para o alumnado transportado
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41.

Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo
de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte)

● O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano
autonómico ou estatal competente.
● Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do emprego de máscara, agás os
menores de 6 anos.
● No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en último lugar a
que está a carón do condutor.
● Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do
alumnado, cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven
posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo
momento.
● Asignáranse asentos fixos a todo o alumnado para todo o curso escolar para realizar unha
mellor trazabilidade dos contactos, agás que, en base á situación epidemiolóxica, as
autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo do mesmo.
● Con carácter xeral cando se establezan limitacións de capacidade dos vehículos quedan
suspendidas as autorizacións de carácter excepcional cando non sexa posible transportar a
todo o alumnado con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 km).
● No caso de que a capacidade dos vehículos non resulte suficiente para o traslado de todo o
alumnado o criterio de prioridade é o de maior distancia de residencia ao centro educativo,
tendo en conta que a administración adoptará as medidas para que o transporte se realice en
condicións de seguridade.
● O alumnado transportado terá prioridade para entrada nas aulas con carácter xeral.
● Como a parada está establecida na vía pública, a entrada farase en ringleiras de 1 coa
suficiente separación entre alumnos/as.
● A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada.
● O alumnado transportado accederá directamente á súa aula, respectando a sinaléctica para
garantir a distancia de seguridade, con máscara e en ringleira de 1, donde o estará esperando
o mestre/a que imparte a primeira sesión no grupo.

Id.

Medidas de uso do comedor

42.

Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o
uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do
persoal do centro)
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O servicio de Comedor disporá de 2 quendas, sendo a primeira cos usuarios/as de Infantil e 1º ,
2º e 6º de Primaria a partires das 13:50, nunha zona habilitada usada tan so polos usuarios/as
de Infantil e outra para os de Primaria. A Segunda quenda será para os nenos/as de 3º, 4º e 5º
de Primaria. Cando remate a primeira quenda os usuarios/as abandonarán as mesas, sendo
desinfectadas, para a segunda quenda. En todo momento respectaranse os grupos de
convivencia estable das clases e mantendo as disntancias de seguridade con resto de
usuarios/as, de 1.5 metros mínimo.



A ANPA coordinará coa empresa Arume a realización das dúas quendas “burbulla”, evitando ao
máximo o contacto entre cada quenda (usuarios/as e monitorado), e mantendo as medidas de
distanciamento e seguridade pertinentes (1.5 metros entre comensais de cada quenda se non
pertencen ao mesmo grupo de convivencia (cursos de Infantil e 1º-2º de Primaria), uso da
máscara).



Á data 04/09/2021 a previsión de alumnos/as asistentes para o mes de setembro é duns 72
usuarios/as (22 de Infantil e 50 de Primaria), dispoñendo da cantidade de monitores precisos
seguindo as pautas de ratios indicadas dende a Consellería de Educicación, tal coma se viña
realizando dende o inicio do servicio hai xa anos. A ANPA esixirá a ARUME o cumprimento do
ratio de monitores. Na medida do posible a empresa Arume reforzará/mellorará se é preciso
este ratio, a petición da Anpa.



Será
obrigatorio o uso de
máscara
para
o alumnado excepto no
momento específico da alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o
inicio do servizo e o período entre os distintos pratos.



Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por
aulas, de xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza,
especificamente
manteranse
os
Grupos
Colaborativos
e
Grupos
de
Convivencia
Estable
(GCE)
conformados
durante
o
horario
lectivo.
O
alumnado ocupará sempre o mesmo sitio. Será necesario o rexistro dos
lugares que ocupan cada un dos/as nenos/as, co obxectivo de facilitar a
localización dos contactos en caso de gromos.



O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de
convivencia no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen
requisitos de distancia. Os grupos separaranse entre si de forma xenérica
por 1,5 metros ou ben separaranse con mamparas.



Aquel alumnado que
non
xenérica, por 1,5 metros
separaranse por mamparas.



Os locais utilizados no servizo de comedor ventilaranse con ventilación
cruzada cando menos 15 minutos antes e 15 minutos despois de cada
quenda.
As
portas
permanecerán
abertas
e
se
as
circunstancias
meteorolóxicas
o
permiten
manterase
unha
mínima
ventilación cruzada
durante todo o servizo.



Os

pratos

serán

individuais

constitúa
GCE
estará
de distancia sentados

e

non

poderán
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ser

separado, de forma
en oblicuo ou ben

compartidos

entre

o

alumnado. A auga poderá servirse nunha soa xarra, pero deberá servila
sempre unha mesma persoa. Non se poñerán na mesa utensilios de uso
común, como aceiteiras e vinagreiras, cestos de pan para a mesa, etc...


O Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que
constarán os postos fixos asignados a cada alumno/a para garantir o control
e
seguimento epidemiolóxico.
Levarase
control diario da asistencia do
alumnado ao comedor co mesmo fin.



Antes e despois de acceder ao comedor, o alumnado, mantendo o
grupo de convivencia estable, deberá ir ao baño para realizar a hixiene de mans. O centro
garantirá a existencia de xabón e papel para secar as mans nos aseos, así como
dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada e saída do comedor.



Será necesario
minutos.



No
caso
de
detección
de
síntomas
compatibles
coa
Covid-19
nun
usuario durante o servizo de comedor, informarase á dirección do centro e
ao Equipo Covid e contactarase coa súa familia que deberá presentarse no
servizo o antes posible. Illarase ao menor no espazo destinado polo centro
para tal fin, que deberá ser coñecido polos responsables e persoal do
comedor independentemente do réxime de xestión.



Toda a zona de traballo e de comedor (mesas e cadeiras) será desinfectada antes e despois de
cada quenda por parte do monitorado, sempre que o espazo de mesas e sillas da segunda
quenda fora utilizada la primeira quenda. A idea da Anpa, mentras o espazo últil do Salón de
Actos o permita, será dispoñer as mesas ao longo do Salón, habilitando unha zona para a
primeira quenda de Infantil, e unha segunda zona para os usuarios/as de Primaria.



Cada monitor estará en contacto durante o servicio de comida únicamente cos usuarios/as da
súa quenda (uns específicos para a quenda de Infantil, e otros/as para as quendas de Primaria).



O monitorado colocará as mesas e cadeiras cada día segundo o número de usuarios/as para
ese día, garantindo unha separación de 1,5 metros de distancia, ou menos de 1.5 metros se
pertencen ao mesmo grupo de convivencia de aula.



Programarase un horario de saída que abarcará o horario de 15.30 a 16.30. No patio exterior
anexo ao comedor, espazo no cal os pais/nais/titores/as/autorizados/as recollen aos seus
fillos/as, establecerase unha zona de entrada e outra de saída. Cada persoa que vaia recoller a
un menor accederá ao mencionado patio seguindo as indicacións visuais en cartelería e sinais
no chan. No mesmo chan ubicaranse flechas e liñas que delimitarán as distancias de
seguridade entre cada persoa. Será obrigatorio o uso de máscaras para todas as persoas.



Cando unha persoa autorizada chegue á rampa de acceso do comedor, un monitor do
comedor entregaralle ao usuario/a. Posteriormente o neno/a e o adulto sairán do patio de
recollida pola banda esquerda habilitada, para garantir as medidas de seguridade e
distanciamento con resto de persoas do patio de recollida que están en espera de recoller aos
seus neno/as.

ventilar

o

comedor

tras
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cada

quenda

un

mínimo

de

15

43.



A ANPA facilitaralle a todas as familias as pautas de obrigado cumprimento expresadas no
protocolo, cunha representación gráfica do patio de recollida e toda a información pertinente
sobre o servizo de comedor. As familias (pais/nais/titores/as legais) usuarias asinarán unha
folla na que autoricen (cun máximo de 3) as persoas autorizadas a recoller aos seus fillos/as,
aportando o número de DNI, teléfono e datos de dirección postal, documento o cal pode ser
requerido polo monitorado, co fin de ter a certeza de ser a persoa adulta que recolle a un
menor está autorizada, e chegado ao caso dun brote derivado do comedor, dispoñer dos datos
de localización de todos os adultos autorizados nas recollidas.



A ANPA fará obrigatorio o uso da máscara (todas as idades). Será obriga do alumnado levar,
como mínimo, unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala
en caso necesario, como por exemplo no comedor.

Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as
diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)

● O persoal que atende as mesas e usuarios/as do servizo de comedor en cada quenda só terá
contacto directo cos usuarios/as da súa propia quenda, mantendo as medidas de seguridade,
distanciamento e hixiene coa outra quenda. Isto posibilitará un menor risco e ante a aparición
dun caso positivo pola Covid-19, dipoñendo dun menor contacto entre usuario/as.
● O persoal terá formación a través dun curso de “PROTOCOLO COVID-19 OPERACIONES” do cal
a Anpa terá copia dos certificados da formación de cada monitor.
44.

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

persoal)

● O persoal de cociña non terá contacto estrito con usuarios/as, e realizará as súas funcións
dentro do espazo de cociña, e realizando as tarefas encomendadas (cociñado, empratado,
hixiene, desinfección, etc) seguindo as pautas especiais que dende a empresa Arume se lle
indiquen, cumprindo con todas as normas e protocolos en vigor que sexan de obrigado
cumplimento.
● O persoal terá formación a través dun curso de “PROTOCOLO COVID-19 OPERACIONES” do cal
a Anpa terá copia dos certificados da formación de cada monitor.

Id.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

45.

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

centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas,
salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

As únicas áreas nas que o alumnado poderá abandonar a súa aula serán E. Física e Valores Cívicos e
Sociais. Nestas aulas extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis
compartido.
● É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.
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● O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de
ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase.
● Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de
uso privativo.
● Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais 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 do alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1 metro.
● 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 cando a distancia teña
que ser inferior a 1,5 metros usarase a máscara.
MÚSICA:
● Esta área comparte moitas características coa de Educación Física, polo que pode facerse unha
analoxía das actuacións que nesa área se levarán a cabo. Sen embargo, hai situacións
específicas que determinamos a continuación:
○ Instrumentos de vento ou canto): Por ser unhas actividades na que, pola súa propia
natureza, poden emitirse cantidade de gotículas, extremaranse as precaucións coas
seguintes medidas:
■ A distancia interpersoal elevarase a 3 metros e recálcase a importancia dunha axeitada
ventilación dos espazos.
■ Todo o alumnado estará orientado na mesma dirección cando se faga uso da mesma.
■ Os limpadores serán de uso exclusivo de cada alumno, quedando terminantemente
prohibido ouso compartido.
■ Ao rematar o uso, fará unha limpeza inmediata para evitar a condensación no interior do
instrumento, acto seguido, procederá á desinfección das mans.
■ Cada alumno/a terá a súa propia funda de frauta identificada co seu nome.
○ Actividades de danza:
■ Darase prioridade a coreografías que non impliquen contacto físico.
■ Será obrigatorio o uso de máscara xa que non se garante a distancia mínima de
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seguridade.

46.

Educación física - Psicomotricidade (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

● As clases de E. Física desenvolveranse no pavillón do centro e na pista polideportiva ao aire
libre. Psicomotricidade desenvolverase na pista polideportiva.
● Aproveitaranse os espazos ao aire libre do centro para levar a cabo a clase de Ef, sempre que
as condicións climatolóxicas o permitan.
● O profesor de E. Física deberá ir á aula correspondente para organizar a baixada ao pavillón.
● O uso da máscara será obrigatorio para circular polos espazos comúns.
● Na clase de educación física o uso da máscara será
que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros.

obrigatorio

agás

● Cando se compartan materiais procurarase a súa limpeza e desinfección despois do seu uso
ou a realización de hixiene de mans.
● A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade.
● Deberá respectarse a sinalización do sentido das circulacións no centro educativo.
● Rematada a clase, o proceso de subida á aula organizarse do mesmo xeito que a baixada.
Adaptacións curriculares:
● Tendo en conta os contidos competenciais, seleccionaranse os estándares imprescindibles
axeitados para traballar nestas condicións.
● Terase en consideración as aprendizaxes imprescindibles que non puideron alcanzarse no
curso anterior, para recuperalos.
● Ao longo do primeiro trimestre, seleccionaranse os contidos que máis favorezan diminuir o
risco de contaxio: espazos ao aire libre ou no nvo cuberto exterior e actividades sen material.

Medidas xerais de limpeza de superficies e material:
● Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada en auga a
temperatura ambiente ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan
no mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto respectaranse as
indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se deben mezclar produtos diferentes.
● Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados
desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans.
● Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e
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intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de
elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por
diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma
recorrente de xeles hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu
uso.
● Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma
diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible,
manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos
pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible,
realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.
● Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar panos e
calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos,
unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían contar con bolsa desbotable que se
cambie alomenos unha vez ao día.
Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva:
● Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara.
● Sempre que sexa posible, os alumndos, durante a práctica deportiva deberán manter a
distancia de seguridade interpersoal.
● Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.
● Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.
● Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a boca e o nariz co
cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou estornudar. Neste caso, desbotar de
inmediato o pano usado e lavar as mans.
● Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico.
● Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar
atención ao lavado previo de mans.
Medidas organizativas:
● Adaptaremos as regras dos xogos e deportes colectivos.
● As actividades con implemetos poder supor unha acertada estratexia para manter distancia ,
tipo sticks, pas, raquetas,…
● Evitaremos actividades nas que non poidamos respectar a distancia mínima, evitando
actividades de alta intensidade.
● Restrinxiremos o acceso ás áreas exclusivas para os Mestres, así como ao almacén de material.
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● Sinalizaremos espazos nas gradas para que o alumnado poida depositar as mochilas e
chaquetas sen que entren en contacto, intentando facelo de maneira ordenada e sen
aglomeracións.
● Dadas as especiais características desta materia, sería interesante organizar ao alumnado dun
grupo en subgrupos estables, para facilitar o labor dos rastreadores en caso de contaxio.
● Se utilizamos material e equipamento, implicar ao alumnado, sempre que sexa posible, no
proceso de limpeza e desinfección.
● Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto non
fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado por
parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección
correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas,
deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo que
ao inicio das sesións non se debe empregar ese material.
● Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, encaixando neste
ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión corporal.
● Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso de
máscara.
47.

Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativ o)

Ao longo deste curso o cambio de aula regúlase do seguine xeito:
● A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nas clases de E. Física, Valores
Cívicos e Sociais e outros supostos excepcionais.
● Con carácter xeral, 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, de 1 en 1, con máscara e deixando a distancia de
seguridade.
● Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de
seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado.
● Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior
antes de entrar.
● Entrarase gardando a distancia de seguridade evitando que se formen agrupacións de
alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou
mesas e cadeiras.
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Aula de PT e AL
● A norma xeral é que o alumnado de NEE non cambiará de clase, agás nos supostos
excepcionais que deberá xustificar o Departamento de Orientación e co visto bo do equipo
COVID do centro.
● Neses casos excepcionais, o mestre/a de PT e AL, recollerá ao alumno na aula correspondente
e acompañarao a aula específica seguindo todas as normas de seguridade recollidas neste Plan
(máscara, distancia de seguridade, evitar cruzamentos…).
● Procederase do mesmo xeito para reintegralo na súa aula.
● Despois de cada uso deberá procederse á desinfección da mesma e a á súa ventilación por un
tempo mínimo de 5/10 minutos.
48.

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

● A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nas clases de E. Física, Valores
Cívicos e Sociais e outros supostos excepcionais.
● A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as
bibliotecas públicas. Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño da mesma, o equipo
directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condicións de seguridade
axeitadas e a distancia do alumnado.
● A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á
biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O alumnado debe hixienizar as mans antes
e despois da estancia na sala.
● O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser
utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos
dispoñibles.
● Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.
● O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito diferido.
● Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido
mentres dure a situación excepcional.
● Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.

49.

Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á
realidade do centro)

● O uso dos aseos limitarase a un usuario (50%) para evitar a acumulación de persoas nestes
espazos. De estaren ocupados, o alumno debe esperar fóra mantendo a distancia de
seguridade.
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● Para controlados colocarase un sistema de “semáforo” que indicará se o baño está ocupado ou
non.
● Respectaranse os labores de limpeza e desinfección, polo que aqueles que estean sinalizados
nese intre con eses distintivos non poderán ser empregados.
● O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
● Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o
aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.
● No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao
alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas.
● Para o alumnado de NEE, habilitarase un aseo de uso exclusivo no primeiro andar (aseo
ubicado entre a aula de 5º C de E. Primaria e a aula de PT.
● O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente
poderá usar un dos aseos próximos á biblioteca.

Id.

Medidas especiais para os recreos

50.

Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis
coas previsións propias para os grupos estables de convivencia)

EDUCACIÓN INFANTIL:
● O patio de recreo de E. Infantil dividirase en 3 espazos independentes, claramente separados e
sinalizados e con accesos separados.
● Retiraranse os xogos existentes na actualidade para deixar os espazos totalmente libres.
● Permitirase o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que
poidan ser compartidos coas medidas de hixiene necesarias.
● Non se permite aos alumnos/as traer os seus propios xoguetes.

EDUCACIÓN PRIMARIA:
● O patio de recreo de E. Primaria dividirase en 3 espazos independentes, claramente separados
e sinalizados.
● Non se permite o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes
que poidan ser compartidos.
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● Non se permite aos alumnos/as traer os seus propios xoguetes.
● Evitaranse os xogos de contacto e que non permitan o distanciamento social.
● O uso da máscara será obrigatorio (agás coa merenda).

Horarios dos recreos:
EDUCACIÓN INFANTIL (Patio de Infantil)
CURSO

HORARIO

SEN CHUVIA

12:00 a 13:00

PATIO 1

12:00 a 13:00

PATIO 2

12:00 a 13:00

PATIO 3

CON CHUVIA

PROFESORADO VIXIANCIA

AULA

TITOR/A

4º A
4º B
5º A
5º B
6º A
6º B

EDUCACIÓN PRIMARIA (Patio xeral)
CURSO

HORARIO

SEN CHUVIA

11:30 a 12:00

PATIO 1

CON CHUVIA

PROFESORADO VIXIANCIA

1º A
1º B

TITOR/MESTRE ESPECIALISTA
AULA

2º A
2º B

11:30 a 12:00

PATIO 2

3º A
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3º B
11:30 a 12:00

PATIO 3

4º A
4º B

12:00 a 12:30

AULA

TITOR/MESTRE ESPECIALISTA

AULA

TITOR/MESTRE ESPECIALISTA

PATIO 1

4º C
5º A
5º B

12:00 a 12:30

PATIO 2

12:00 a 12:30

PATIO 3

5º C
6º A
6º B

● Os días de chuvia o alumnado permanecerá na súa aula, e, usando máscara, permitirase a
interacción entre mesmos de diferentes grupos dentro da mesma aula. Aumentarase a ventilación
da aula, e as xanelas permanecerán abertas durante todo o recreo.
Ver ANEXO IV (planos patio de recreo)
51.

Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia,
existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

O profesorado de vixilancia de cada grupo será asignado atendendo aos grupos estables formados e ao
horario establecido para o curso. Polo tanto, cada grupo estará acompañado da súa titora ou dalgún
dos mestres que impartan clase nesa aula e que estean na súa sesión de clase.

Id.

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous
primeiros cursos de primaria

52.

Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na
mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula)

● A pesar de que en infantil se formarán grupos de convivencia estable, estableceremos unha serie de
pautas e variacións con respecto a cursos anteriores que permitan minimizar, na medida do posible,
o risco de contaxio e propagación.
Procederase do seguinte xeito:
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Asemblea:
● No canto de facela todo o alumnado sentado e xunto na zona de tarima, realizarase cos nenos
sentados no seu lugar nas mesas, excepto o equipo ou neno, -a encargado ese día ou semana de
levar a cabo as rutinas inciais, que ocupará a zona que se lle asine. Dentro desas rutinas habituais
incluirase a lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia,
actividades que se realizarán presentadas como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans.
Neste sentido, deixar claro que nestas aulas o dispensador de xel non estará na parede ao alcance
dos nenos, xa que isto podería supoñer un risco, polo que as aulas terán dispensadores de man
situados na mesa das mestras, que serán as responsables del e as que o distribúan cando sexa
necesario.
Por
iso,
para
o
alumnado
de
Educación
Infantil,
restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou
outros tipos de solucións xabonosas.
Recunchos:
● Os grupos creados para a ubicación na aula serán os mesmos para o xogo en recunchos. O material
dos recunchos reducirase ao imprescindible e eliminaranse aqueles obxectos susceptibles de levar á
boca.
● Antes de ir aos recunchos realizarase unha limpeza de mans e unha vez finalizados repetirase esta
acción. É importante o traballo de concienciación para que non leven obxectos e mans á boca.
● Os recunchos poderán empregarse dúas veces por mañá, unha nas sesións anteriores ao recreo e
outra nas sesións posteriores. Entre tanto, deberán desinfectarse as pezas empregando un produto
viricida e realizar unha ventilación correcta da aula.
Uso de máscara
● O seu uso será obrigatorio no alumnado maior de 6 anos.
● Aínda que a normativa non obrigue a usala no alumnado de 3 a 6 anos, cremos que o emprego da
mesma será beneficioso, tanto a nivel de protección como para xerar un hábito moi recomendable
entre a poboación. Polo tanto, recomendaremos ás familias o seu uso naqueles alumnos/as que a
toleren sen dificultades.
● Será labor conxunta de familias e escola traballar os hábitos correctos para colocalas e quitalas de
xeito correcto, así como a maneira de gardalas na funda.
Material
● Antes do comezo de curso facilitarase a listaxe co material propio que debe ter o alumnado. Entre
este material será moi importante que haxa unha funda para as máscaras con cordón, que permita
levala colgada no pescozo.
● Material común: colocarase en gavetas exclusivas para cada grupo. Antes do emprego de material
común procederase á limpeza de mans e posteriormente aplicarase o produto viricida.
● Ademais do material común haberá material de uso individual, que estará gardado en caixas co
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nome de cada alumno.
Merenda
 A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos
diferenciados, no caso de ser posible no patio exterior para garantir o
distanciamento sempre que o tempo o permita.
Aniversarios
● Non se celebrarán os aniversarios polas dificultades que plantexa facelos con seguridade.
53.

Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os
xogos e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda)

Merenda
● Neste curso escolar, o centro participará no Programa Proxecta: Aliméntate ben (Distribución de
froita e lácteos, Ti si que es bo peixe e Fai clic no eu bocata.
● No momento da merenda separaranse as mesas de cada equipo para ter unha maior distancia
frontal entre o alumnado.
● Resulta moi difícil que todo o alumnado desta etapa sexa autónomo para este labor, requirindo en
moitas ocasións a axuda do profesorado, que, neste caso puntual, empregará luvas.
● No caso de ser posible, poderá facerse a merenda no patio exterior para garantir o distanciamento
sempre que o tempo o permita.
Actividades e xogos:
● O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse aglomeracións.
● Aínda así, proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel de
risco, como poden ser os xogos de precisión, os motórico-coordinativos (mariola, xoaniña, goma,
comba), as agachadas...

Id.

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54.

Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e
ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención)

Aula de informática:
● Os cambios de aula non están permitidos, agás nas áreas de EF, Valores Cívicos e Sociais e nos casos
excepcionais contemplados neste Plan.
Ordenadores de aula:
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● Todas as aulas de E. Infantil e E. Primaria dispoñen dun equipo informático na na aula. Corresponde
ao profesorado organizar o seu uso e garantir a limpeza do rato e teclado despois do seu emprego.
Equipamento de Snappet
● Durante este curso escolar este programa desenvolverase en 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria.
● As tablets subministradas por Snappet serán empregadas polos alumnos de 2º e 3º de E. Primaria.
Cada alumno/a terá asignada unha e deberá proceder á desinfección despois de cada uso. Estas
tablets permanecerán no centro.
● Os demais alumnos/as de 4º, 5º e 6ºde E. primaria, traballarán no seu domicilio con seu propio
equipo (pc, tablet, móbil…).

Id.

Medidas especificas para alumnado de NEE

55.

Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

● Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No caso de non
poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como
pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección colectiva, establecendo grupos de
convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula. Neste caso
limitaranse as interaccións dos grupos.
● O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso de
que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira 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.
● Asignarase un aseo no centro (aseo ubicado entre a aula de 5º C e PT) no que se intensificará a
limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco.
● O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.*
● O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que
ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades
educativas especiais.
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*Pendente da súa elaboración
56.

Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de
extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada
circunstancia)

SITUACIÓNS DE POSIBLES CONTAXIOS / MEDIDAS DE TRATAMENTO
MOMENTO

AXENTE

TIPO
CONTAXIO

DESCRICIÓN

MEDIDAS

Antes xornada

Alumnos/familias/
mestres

Aéreo/contacto

Entradas

Distancia
Diferentes percorridos
Diferentes horarios

Antes xornada

Alumnos/mestres

Contacto

Saúdo/Mochilas

Evitar contacto físico

Inicio xornada

Alumnos

Aéreo/Contacto

Chegada aula
Deixar material

Lugares habilitados

Durante xornada

Mestre

Aéreo

Dando
instrucións

Distancia

Durante xornada

Alumnos

Aéreo

Exposicións
orais

Distancia

Durante a
xornada

Alumnos

Aéreo

Traballo
colaborativo

Distancia
Ton de voz baixo

Durante a
xornada

Alumnos/mestres

Contacto

Máscaras

Bolsa indiv.

Durante a
xornada

Alumnos

Aéreo

Merenda

Ao aire libre
Individual

Durante a
xornada

Alumnos

Aéreo/contacto

Recreos

Distancia

Durante a
xornada

Alumnos

Contacto

Uso material
común

Hixiene mans
Desinfección material

Fin de xornada

Alumnos/familias

Aéreo/contacto

Saídas

Distancia
Evitar aglomeracións

Despois

Alumnos/familias/
mestres

Contacto

Máscaras
Materiais

Limpeza mans
Tratamento correcto

Despois

Mestres

Contacto/aéreo

Recollida
material

Ventilación
Hixiene mans
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Id.

Previsións específicas para o profesorado

57.

Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que
sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de
vending ou cafeteiras)

As medidas a ter en conta serán:
a)

Sala de profesores:
● É fundamental manter a distancia interpersoal de seguridade mínima de 1,5 metros.
● Limitarase, sempre que sexa posible, o aforo á sala a fin de cumprir a distancia de seguridade.
● Na sala haberá solución hidroalcohólica para a hixiene de mans e desinfectante para o
mobiliario.
● Na sala debe de haber papeleira con tapa, e a ser posible accionada con pedal, que incorpore
bolsa con autopeche.
● A sala debe estar suficientemente ventilada.
● A limpeza da sala é esencial polo que se debe realizar unha limpeza exhaustiva conforme se
sinala no anexo.
● As mesas, estanterías e demais zonas abertas, quedarán libres de calquera tipo de
documentación (libros, documentos, folletos, etc.).
● Deberase retirar dos mesmos toda aquela documentación de uso común.
● A información que sexa necesaria compartir colocarase nun taboleiro de anuncios ao efecto
sempre que así o permita a Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos
persoais e garantía de dereitos dixitais.
● Evitaranse na medida do posible as reunión presenciais, priorizando neste caso as
videoconferencias.
● Cando un usuario da sala faga uso de mobiliario (cadeiras e mesa) ou dispositivos de uso
común tales coma ordenadores (rato, teclado, pantalla) deberá hixienizar eses elementos
aplicando desinfectante antes de abandonar a sala. O centro facilitará o material de limpeza
(panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico).

b)

Reunións de equipos, departamentos...
● Priorizarase que estas reunións se leven a cabo a través de videochamadas.
● De realizarse presencialmente, terán lugar na biblioteca do centro respectando a
distancia de seguridade e o uso de máscara.
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● Despois de cada sesión deberá procederse á limpeza das mesas e cadeiras, así como
do material empregado. O centro facilitará o material de limpeza (panos desbotables,
solución desinfectante e xel hidroalcohólico).
c)

Máquinas de vending ou cafeteiras
●

58.

Estarán ubicadas na sala de profesores e o seu uso está permitido. Cada usuario
responsabilizarase da desinfección despois do seu uso. O centro facilitará o material de
limpeza (panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico).

Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos
colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia)

Para a celebración das reunións dos órganos colexiados teranse en conta as seguintes
determinacións:
● Por norma xeral, as reunións dos órganos colexiados realizaranse a distancia a través de
videoconferencia empregando a plataforma Webex.
● Nas sesións que se celebren a distancia, garantirase a identidade dos membros que participen,
o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase
validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por
correo electrónico.
● Nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as
convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios
electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un
documento no que se poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das
votacións.
● En todo caso, o primeiro claustro de profesores e o consello escolar será presencial pola
complexidade dos acordos a tomar. Adoptaranse as medidas necesarias para realizalos de esta
maneira co fin de garantir as medidas de protección e a distancia de seguridade.
● Estas reunións presencias, celebraranse no salón de usos múltiples para garantir a distancia de
seguridade e a distribución dos espazos a ocupar serán supervisados polo equipo COVID do
centro.

Id.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59.

Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos
programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a
COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fro nte ao SARS-CoV-2)

● Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as
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medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do
alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa.
● Estas actividades incluiranse de maneira transversal nos programas e actividades de educación
e promoción da saúde que xa se viñan desenvolvendo no centro educativo, de maneira que se
poida traballar a saúde de forma integral.
● Promoveranse hábitos de vida activa e saudable a través do Plan proxecta.
● Estas e outras actuacións desenvolveranse desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as
dúas liñas marcadas:
a) Hábitos de alimentación saudable.
b) Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.
60.

Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de
prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así
mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitar io sobre a
prevención e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro).

● O equipo COVID do centro asegurarase de que a información sobre os protocolos de actuación e
as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos
cheguen e sexan comprendidas por toda a comunidade educativa a través de:
1.
2.
3.
4.
5.

Web do centro
Web Anpa Picariños
AbalarMóbil
Correos electrónicos das familias.
Darllo a coñecer nas reunións de nivel de comezos de curso.

● Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de
prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a
comunicación ao resto da comunidade educativa.
● En colaboración con centro de saúde de referencia programaranse charlas informativas dirixidas
ao profesorado sobre medidas xerais de prevención e protección.
● Enviarase a información a todas as familias a través da web do centro e AbalarMóbil mantendo
unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir: ceip.figueiroa@edu.xunta.es.
● Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e
comprensión das medidas de prevención e hixiene.
● Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das
autoridades sanitarias.
● Habilitarase na web do centro un espazo para subir toda a información que acheguen as
autoridades sanitarias e educativas e así facela accesible a toda a comunidade educativa.
61.

Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o profesorado
que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a
comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC; o persoal docente designado colaborará cos
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compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean
dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)

Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
Reboredo Baños

José Manuel

Director - Coordinador Abalar - Coordinador COVID

Uzal Puente

Mª Montserrat

Xefa de Estudos - Responsable Formación - membro COVID

Blanco Corral

María

Responsable Biblioteca

López Sande

Eva

Coordinadora Tic

Ríos Valiñas

Dolores

Membro equipo COVID

● Corresponde a este profesorado designado pola dirección do centro, asistidos de ser o caso
polos asesores Abalar, colaborar coa posta en funcionamento e o mantemento da aula virtual.
● Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, crearanse os “cursos”
dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para o alumnado e profesorado.
● Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo
de ensinar aos alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible.
● Porase a disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefa s de
primeira posta en funcionamento da aula virtual.
62.

Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións

existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas
medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)

● O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida que será o documento que recollerá as datas das
reunións coas familias e o horarios de entrada e saída do primeiro día, que serán flexibilizados para
poder ter unha mellor organización e facilitar a adquisición de hábitos recollidos neste plan.
● Levará recollido tamén unha estimación do período de adaptación para o alumnado de 4º EI.
63.

Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a
disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade
educativa, será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas)

Este “Plan de adaptación á situación COVID-19” será coñecido por toda a comunidade educativa a
través de:
● Web do centro
● Web da Anpa Picariños, Páxina de Facebook da Anpa e envío por lista de difusión de Whastapp
aos asociados da Anpa.
● Aplicación AbalarMóbil
● Correos electrónicos das familias.
● Reunións coas familias por nivel educativo e entrega dun trìptico coa información máis
relevante.
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●

64.

Será comunicado ás autoridades educativas a través da Inspección Educativa.

Aulas virtuais e ensino a distancia.

● As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a
distancia, cando menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e
para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista
suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras
opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería. O
seu uso en primeiro e segundo de Educación Primaria quedará a discreción do centro
educativo. Nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación como
foros ou videochamadas para manter contacto coas familias e, de ser posible,
fornecer contidos educativos para este tipo de alumnado.
● Na Educación Infantil, no primeiro e segundo cursos de Educación Primaria no
que non se usen aulas virtuais, ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible
o seu uso, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o
mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á
educación a distancia. Dito modo alternativo quedará recollido na programación
didáctica e realizarase unha proba do seu correcto funcionamento durante o tempo
que asiste o seu alumnado ao centro.
 Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro, asistidos de
ser o caso polos asesores Abalar, continuar coa mellora do funcionamento e o
mantemento da aula virtual. Durante o mes de setembro, antes da asistencia do
alumnado ás aulas, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os
usuarios para o alumnado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas para
informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos/ás alumnos/as a
inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (ás persoas coordinadoras TIC
poderán crear modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos
e que faciliten o labor do profesorado con menor experiencia no uso). Porase a
disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas de
primeira posta en funcionamento da aula virtual.
 Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un
dos grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se
matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase
a aula de informática do centro para estas tarefas.
 A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que
estar plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É
recomendable que os/as alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos cursos
Páxina 53 de 60

e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula
virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a todos os cursos
virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector/a o seu usuario e clave.
 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 notificarano ao equipo
directivo. O equipo directivo atenderá estas necesidades co equipamento co que foi
dotado no marco do Plan de Redución da Fenda Dixital, sempre que non se trate de
alumnado Edixgal que contará con recursos específicos. No caso de corentenas ou
illamentos, de non contar con recursos propios, procederase de acordo co sistema
habilitado para a cesión de dispositivos Covid.

65.

Normas específicas relativas a metodoloxías na aula e programacións.

●

As programacións didácticas incluirán a
no caso de ensino a distancia.

metodoloxía

●

Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao
alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os
mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do
curso polo alumnado.

ANEXOS
● DECLARACIÓN RESPONSABLE
● ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA COVID-19
● ANEXO I: Aula de Illamento.

● ANEXO II: Distribución aulas de E. Infantil e Primaria.

● ANEXO III: Planos percorridos/entradas/saídas.

● ANEXO IV: Distribución dos patios de recreo.

● ANEXO V: Formulario de control de limpeza en aseos.
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de

traballo que

se

seguirá

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _____________________________________________________,
Con DNI número ______________________, como pai/nai/titor legal do
alumno/a __________________________________________________,
matriculado no curso_________,do centro educativo________________

DECLARA
RESPONSABLEMENTE
QUE
COÑECE
O
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino non
universitario DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022

e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa de
autoavaliación da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro e
contactar cos servizos sanitarios e seguir as súas indicacións en caso presentar cando
menos un síntomas previstos. De igual xeito coñece a obriga deseguir as indicacións da
autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a conviva cunha persoa con diagnóstico
positivo de Covid-19.
O alumno/a non poderá acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos sanitarios.
A persoa afectada ou a súa familia comunicarán estas circunstancias ao Equipo Covid do
centro.

En ___________________________, a ___ de __________ de 2021.
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ASDO.:____________________________________________________

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 presentarcalquera
destes síntomas solicite consulta no seu/súa medico/a ou pediatra.
PRESENTOU NOS ÚLTIMOS DÍAS?

SI

Febre maior de 37,5ºC
Tose seca
Síntomas respiratorios
Dificultade respiratoria
Fatiga severa (cansazo)
Dor muscular
Outros síntomas

Falta de olfato
Falta de gusto
Diarrea

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

SI
CONVIVIU nos últimos 10
días?

NON

Cunha persoa Covid-19 + confirmado?

ANEXO V: FORMULARIO DE CONTROL DE LIMPEZA EN ASEOS
TAREAS DE MANTEMENTO DE LIMPEZA REALIZADAS NO MES DE:______________________

A

S
E
M
A
N
A

S

1ª

E

2ª

ZONA

O
S

LUNS
11 12 13
h h h

MARTES
11
h

12
h

MÉRCORES
13
h

11
h

12
h

3ª
4ª
5ª
● Marcar cunha X o srvizo realizado

OBSERVACIÓNS REALIZADAS NO MES:

TAREAS A REALIZAR:
● Limpeza de dispensador de xel
● Limpeza e desinfecta de inodoros
● limpeza de billas
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13
h

XOVES
11
h

12
h

VENRES
13
h

11
h

12
h

13
h

●
●
●
●
●
●
●

Limpeza edesinfecta de lavabos
Barrer pisos
Trapear e desinfectar pisos
Limpeza de pomos
Limpeza de elementos de cisternas
Limpeza de dispensador de papel
Retirada de lixo

● ANEXO VI: Modelo checklist para anotar as ventilacións das aulas.
ANEXO VI
CHECKLIST VENTILACIÓN AULA (5/10 MINUTOS)
AULA

NIVEL

GRUPO

DESPOIS
DÍA

INICIO

REMATE
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

3ª SESIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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4ª SESIÓN

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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28
29
30
31
●

Marcar cun X a tarea realizada

Este protocolo foi aprobado pola dirección do centro o 15 de outubro de 2021 despois de ser
informado polo Claustro de Profesores e Consello Escolar nas sesións ordinarias celebradas o día
14 de outubro de 2021.

O DIRECTOR,

Asdo.: José Manuel Reboredo Baños
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