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INTRODUCIÓN 
 

Segundo a opinión de especialistas en saúde pública e epidemiólogos que se están difundindo nos medios de 

comunicación, as medidas a adoptar polo Goberno de cara ao restablecemento da actividade dependerán de como 

avance a epidemia e de que se descubra canta xente realmente pasou a enfermidade, para coñecer o grao de 

inmunización da poboación.   

As primeiras indicacións ao respecto apuntan a que as medidas de volta á normalidade aplicaranse pouco a pouco; 

igual que non todo o mundo deixou de traballar á vez, non todos volverán aos seus postos ao mesmo tempo.  Iranse 

permitindo mais actividades e irase comprobando cunha vixilancia moi estrita se hai algún abrocho, coa 

posibilidade de que haxa medidas que se teñan que reverter. 

A reincorporación poderá ser diferente en canto a sectores de idade, de patoloxías previas, ou incluso diferenciada 

en canto ao nivel de avance do control da epidemia nas diferentes comunidades autónomas ou poboacións de 

España.  E con medidas que potencien o teletraballo sempre que sexa posible. 

É por isto que, unha vez que finalice a situación creada polo estado de alarma e a aplicación das medidas para as 

actividades esenciais, todos deberemos de volver, dun xeito ou doutro, con maior ou menor progresividade, a nosa 

actividade cotiá en función do levantamento de medidas que estableza o Goberno. 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

A Normativa de aplicación xeral, relación non exhaustiva e aberta a actualizacións ou publicacións posteriores, a 

efectos do alcance e contido do presente Plan é: 

➢ Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación 

de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19.  

➢ Real Decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as 

persoas traballadoras por conta allea que non presten servicios esenciais, coa fin de reducir a mobilidade 

da poboación no contexto da loita contra o COVID-19. 

➢ Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais. 

➢ R. D. 39/1997, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención. 

➢ R. D. 664/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa 

exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.  

➢ R. D. 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización 

polos traballadores de equipos de protección individual.  

➢ R. D. 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos 

lugares de traballo. 

➢ “Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte a exposición ao SARS‐

CoV‐2” (actualización 8 de abril de 2020). MINISTERIO DE SANIDADE. 

➢ Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 11 de 

abril de 2020. 

➢ Orde EFP/561/2020, do 20 de xuño, pola que se publican acordos da Conferencia Sectorial de Educación, 

para o inicio e o desenvolvemento do curso 2020/2021. 

➢ Guía de desescalada con recomendaciones para la reactivación de la actividad en el sector de la enseñanza 

concertada, suscrita por las organizaciones patronales EyG, CECE, FED-ACES y APSEC, y por las 

organizaciones sindicales FSIE, USO, FeSP-UGT y CC.OO, todas ellas integrantes de la Mesa Negociadora 
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del VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas con total o parcialmente con 

fondos públicos. 

➢ Plan de Reactivación no Ámbito infantoxuvenil en relación coa infección polo virus SARS-CoV 2, Xunta 

de Galicia. 

➢ Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para 

o curso 2020-21 (versión 22-07-2020). 

➢ Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, en relación ás medidas que se deben adoptar no curso académico 2020/21, nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas de educación infantil, 

da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

➢ Resolución do 4 de agosto de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa, pola que se ditan Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación 

profesional do sistema educativo no curso 2020-21. 

➢ Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para 

o curso 2020-21 (versión 31-08-2020). 

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
 

1. DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONOS 

 

  PLAN DE ACTUACIÓN PARA A REINCORPORACIÓN Á ACTIVIDADE 

POST COVID-19 DATA:01/09/2020 

EMPRESA COLEXIO SAN FERMIN – PP. SOMASCOS CIF R3600127I 

DIRECCIÓN FERMIN MOSQUERA, 2, CALDAS DE REIS,  PONTEVEDRA 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

cpr.sanfermin.caldas@edu.xunta.gal TELÉFONO 986 54 00 75 

ACTIVIDADE DOCENTE 
Nº  

TRABALLADORES 
48 

SITUACIÓN 

     Mantida a actividade por ser sector esencial ou crítico 

     Sector non esencial pero con actividade durante o estado de alarma 

Sen actividade durante o estado de alarma 

CLASIFICACIÓN 
EXPOSISICÓN Ó 
SARS-CoV-2 NO 

ÁMBITO LABORAL 

Exposición de risco

     Exposición de baixo risco 

  Baixa probabilidade de exposición 
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2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 

 

NOME E APELIDOS CARGO TELÉFONO 

JOSÉ Mª SANTAMARÍA ÍNSUA DIRECTOR 646865376 

RAMIRO GARCÍA GONZÁLEZ XEFE DE ESTUDOS 615059604 

LORETO FIGUEIRAS MÉNDEZ SECRETARIA 616974500 

Mª TERESA DEVESA VILA COORD. ED. INFANTIL 639455278 

FERNANDO RIVAS BAÑOS COORD. ED. PRIMARIA 606356283 

MANUEL BLANCO CORRAL COORD. E.S.O. 677086905 

JOSÉ LUIS LORES CASALDERREY COORD. CICLOS FORMATIVOS 659900022 

JOSÉ FIDALGO PIÑEIRO DPTO. ORIENTACIÓN 647959195 

 

 

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

 

CENTRO DE SAÚDE PERSOA DE CONTACTO TELÉFONO 

CENTRO DE SAÚDE – CALDAS DE REIS 
 Avenida Román López, 3 

36650 Caldas de Reis (Pontevedra) 

Contacto 1.  Dra. Victoria Cal 
 

Contacto 2.  Dr. José Senín 
986 54 01 12 

 

 

4. DETERMINACIÓN DO ESPAZO DE ILLAMENTO COVID E DOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE INCLÚE 

 

O espazo de illamento COVID habilitado, durante o presente curso 2020-21, para illar aquel alumnado ou 

persoal docente ou non docente nas que se detecten síntomas mentres se xestiona o seu traslado será o que 

está sinalado no seguinte croque.  Este espazo conta coa axeitada ventilación, solución hidroalcólica, papeleira 

de pedal e panos desbotables. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk00KzGQdIqW8o9XmkOk3VTAIXVPl0A%3A1597171330611&source=hp&ei=guYyX8evIs2SjLsPv5WYkAs&q=centro+de+saude+caldas&oq=centro+de+saude+caldas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJzoHCC4Q6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIILjoECC4QQzoFCC4QsQM6BwgAEBQQhwJQnxRYnjhgujtoAXAAeACAAaIBiAH-E5IBBDAuMjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjH-Lbu5pPrAhVNCWMBHb8KBrIQ4dUDCAk&uact=5
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5. NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA 
 

ETAPAS CURSOS 
Nº 

ALUMNADO 
ETAPAS CURSOS 

Nº 
ALUMNADO 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

4º 20 

ESO 

2º A 15 

5º 16 2º B 14 

6º 10 3º A 17 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º 18 3º B 20 

2º 22 4º A 18 

3º 23 4º B 18 

4º 25 

CICLOS 
FORMATIVOS 

DE GRAO 
MEDIO 

1º XEAD 10 

5º 25 2º XEAD 14 

6º 23 1º COM 16 

ESO 

1º A 16 2º COM 19 

1º B 16 
1º INELA 8 

2º INELA 8 

 TOTAL  CENTRO 391 

 

6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 
 

PERSOAL DOCENTE 44 

PERSOAL NON DOCENTE 4 

 

7. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA, CON ASIGNACIÓN DA AULA, DO ALUMNADO, 

DO PROFESORADO QUE EXERZA A TITORÍA E OS ESPECIALISTAS QUE IMPARTAN MATERIAS NO GRUPO. 
 

Os grupos estables de convivencia consideraranse todos aqueles que forman parte das etapas educativas de 

Educación Infantil e Educación Primaria, quedando do seguinte xeito: 
 

ETAPA CURSO AULA TITOR/A ESPECIALISTAS 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

4º Edificio 1 – Planta baixa (1) LORENA 
Rita, Rami, Ricardo, João, Danny, 

Gloria. 

5º Edificio 1 – Planta baixa (2) ÁGUEDA 
Rita, Rami, Mónica, Ricardo, João, 

Danny, Gloria. 

6º Edificio 1 – Planta baixa (3) TESI 
Rita, Rami, Ricardo, João, Danny, 

Gloria. 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º Edificio 1 – Planta baixa (4) PABLO 
Rita, Rami, Soco, Gloria, Tesi, Mónica, 

Ricardo, João, Danny. 

2º Edificio 1 – Planta baixa (5) MÓNICA 
Rita, Rami, Tesi, Soco, Gloria, Águeda, 

Ricardo, João, Danny. 

3º Edificio 1 – Planta baixa (6) LOLI 
Rita, Rami, Tesi, Gloria, Necho, 

Ricardo, João, Danny.  

4º Edificio 1 – Planta baixa (7) FERNANDO 
Rita, Rami, Necho, Gloria, Amparo, 

Ricardo, João, Danny. 

5º Edificio 1 – 1ª Planta (9) ELISA 
Rita, Rami, Necho, Gloria, Amparo, 
Javi, Ricardo, João, Danny, Águeda. 

6º Edificio 1 – 1ª Planta (8) JAVIER G. 
Rita, Rami, Necho, Gloria, Amparo, 

Ricardo, João, Danny, Águeda, 
Fernando. 
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8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA, CON INCLUSIÓN DE MEDIDAS QUE 

XA FIGUREN NO PROTOCOLO DAS CONSELLERÍAS OU DOUTRAS ACOMODADAS Á REALIDADE DO CENTRO E 

DO GRUPO. 

 

Como así consta no protocolo (versión 31-08-2020) os grupos de convivencia estable referidos no cadro do 

punto anterior, o alumnado que forma parte deles, poderán socializar e xogar entre si sen ter que manter a 

distancia interpersoal de forma estrita tendo en conta que o número de membros de cada grupo non é 

superior a 25. Deberán evitar a interacción con outros grupos do centro, limitando ao máximo o número de 

contactos, o que non faría necesario gardar a distancia interpersoal de 1,5 metros na aula. 

Polo demais deberán seguir as medidas de protección individual que figuran no Protocolo: 
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• O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala, e de ser o caso de gardala nos momentos da 

comida, así como dos protocolos de substitución e lavado. 

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

• Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 

segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando 

as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. 

• Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da 

realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento, prestarase 

especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do 

alumnado verificarase a realización unha vez sentados na aula. 

• Habilitar dispensadores de solución hidro alcohólica na entrada e en espazos comúns, como por 

exemplo en todas as aulas. Nos aseos habilitaranse dispensadores de xabón. 

• Aplicar medidas para o correcto cumprimento da hixiene e a utilización de solución alcohólica. 

• Xerar dinámicas para que o alumnado realice hixiene de mans con frecuencia (xogos de mimetismo, 

acompañamento do lavado, momentos previos ás actividades, entrada no comedor, cada vez que van 

o baño) ademais de medidas de educación sanitaria. Será necesario garantir a existencia de xabón e 

papel para secar as mans. Tamén se vixiará a organización de uso e de acceso ós aseos. 

• Instalación de portapanos desbotables nos aseos e espazos comúns. 

• Xerar sistemas de educación sanitaria para a implantación de medidas de hixiene respiratoria: 

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

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

✓ Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións 

respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar 

contaminados, así como antes e despois de comer ou usar os aseos. 

✓ Manter a distancia de seguridade recomendada. En calquera caso, será necesaria a utilización 

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

sacala. 

• Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección 

establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das 

etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario. 

• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas 

aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado para o material de cada alumno de 

xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros. 

• Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou material de oficina) 

deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de non ser posible, o novo usuario realizará unha 

correcta hixiene de mans antes do seu uso. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de 

funcionamento da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene 

que procedan. 

• Os usuarios do servizo de atención ó público non poderán empregar os equipos informáticos, material 

de oficina ou outros materiais do persoal do Centro. Para os formularios ou documentación que deba 

ser escrita facilitarase o material de escritura, porén realizarase previamente a correcta hixiene de 

mans. Para estes efectos existirá ao carón un dispensador de xel hidroalcohólico. Nos supostos nos 

que exista un dispositivo informático a disposición do público xeral, cada usuario deberá realizar a 

hixiene de mans antes do seu uso. 
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9. CANLE DE COMUNICACIÓN PARA DAR A COÑECER AO EQUIPO COVID OS CASOS DE SINTOMATOLOXÍA 

COMPATIBLE, AS AUSENCIAS DE PERSOAL NON DOCENTE E PROFESORADO E PARA A COMUNICACIÓN DAS 

FAMILIAS CO EQUIPO COVID PARA COMUNICAR INCIDENCIA E AUSENCIAS. 

A canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID do centro os casos de sintomatoloxía compatible 

será o seguinte: 

1. Chamada telefónica se se detecta na casa;  

2. comunicar a secretaría se se produce no centro. 

3. Alternativamente tamén se poderá comunicar mediante vías telemáticas (correo electrónico, 

whatsapp, ...). 

O procedemento a seguir sería o seguinte: 

- O persoal docente e non docente deberá realizar, antes da chegada ó centro, a auto enquisa diaria de 
síntomas (Anexo I) para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha 
infección por SARS-CoV-2. A enquisa non ten que comunicarse ó Centro. 

- Ante a aparición de sintomatoloxía compatible no persoal non docente e profesorado, non acudirán ó 

centro e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e, á maior brevidade posible a algunha das 

persoas membros do equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo 

domiciliario. 

- Para a detección precoz no alumnado, o propio alumnado de ser o caso, ou os seus pais/nais/titores/as 
legais realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son 
compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica do ANEXO I 
que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non se ten que enviar/entregar no centro. 

- No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, polo menos un dos síntomas, o 
alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde 
de referencia do alumno/a. Comunicarase ó Centro, á maior brevidade posible, a ausencia que terá a 
consideración de xustificada. 

- O alumnado ou o persoal do centro que convivan con unha persoa sospeitosa de padecer a COVID-19, 
non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da pertinente proba e este sexa negativo. 
A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

- As familias manifestarán o seu compromiso de medición de temperatura e avaliación doutros síntomas 
diariamente antes de saír para o centro e asinarán unha declaración responsable que se facilitará ó 
inicio do curso. 

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

 

• Para o alumnado: Unha vez rexistrada a ausencia no XADE, para a xustificación da ausencia, non será 
necesario ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. 

 

• Para o persoal docente ou non docente: avisarase á Dirección do Centro a través do Coordinador 

Académico (xefe de estudos), os dous son membros do equipo COVID. Á maior brevidade posible 

presentarase xustificante médico podendo comunicarse este por vía telemática. 
 

11.  PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS AS AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS. 

Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica denominada “EduCovid” para 
a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos posibles casos confirmados. 
 
Esta canle será utilizada polo centro educativo para notificar os casos ou para a identificación dos contactos 
próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A información será accesible para o persoal sanitario 



PLAN DE ADAPTACIÓN PÁXINA 13 DE 43 COLEXIO SAN FERMÍN-PP. SOMASCOS 

que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da 
existencia de casos positivos confirmados no Centro. 
 

✓ No caso de comunicación dalgún caso confirmado, por parte do persoal ou de algún alumno, o equipo 
COVID do Centro incluirá a información dos contactos estreitos  do afectado: 

▪ Os compañeiros/as da aula indicando os mais próximos dentro da mesma 
▪ Profesorado que imparte clase nese grupo 
▪ Compañeiros/as do transporte e do comedor 
▪ Compañeiros do transporte particular no que viaxan varios nenos. 
▪ Calquera outra información sobre contactos vinculados ó Centro que poidan achegar 

voluntariamente os pais, nais ou titores legais 
▪ O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades 

extraescolares, terán que ser recollidos polo SERGAS. 
✓ No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña confirmación dun caso positivo 

dunha persoa, alumno/a ou persoal dun Centro escolar, incluirá a información na aplicación onde solo 
resultará visible para o equipo COVID do centro escolar. 

✓ A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese xeral na 
protección da saúde. O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os 
datos dos que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 
 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

12.  CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS BEN DE XEITO INDIVIDUAL OU CROQUES XENÉRICO 

QUE SEXA REPRODUCIBLE NOS RESTANTES ESPAZOS. IDENTIFICACIÓN DA POSICIÓN DO PROFESORADO. 
 

Agás nos grupos de Ed. Infantil (declarados de convivencia estable), a distribución do mobiliario do alumnado 

axustarase ó esquema seguinte maximizando a distancia de seguridade segundo permitan as dimensións da 

aula e non sendo en ningún caso inferior ó mínimo requirido. De ser preciso, de cara a maximizar as dimensións 

das aulas poderase retirar aquel mobiliario que non sexa imprescindible. 
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LENDA INFORMATIVA 
 DISPENSADOR DE XEL  PERCORRIDO DE ENTRADA 

 PAPELEIRA CON TAPA  AULA DE ESPERA ILLAMENTO COVID 

 PERCORRIDO DE SAÍDA   
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13.  CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS DISTANCIAS MÍNIMAS IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU 

SALAS PARA ASIGNAR A GRUPOS. 

 

Logo de aplicar as medidas de distanciamento propostas tendo en conta o número de alumnado asignado a 

cada aula, segundo constan nos croques expostos no punto, faise necesario intercambiar a ubicación dos 

seguintes grupos conforme se detalla nos seguintes croques: 

 

 

 

 

EDIFICIO 2 

Planta baixa (servizo de comedor) 
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En Ed. Primaria: 

 
 

 

En ESO/CICLOS FORMATIVOS: 
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14.  DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT E AL, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

OU AULAS ESPECIAIS DO CENTRO. MODELO DE CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DE MEDIDAS COMO ANEXO 

AO PLAN. 

Os servizos de PT e AL e do Departamento de Orientación teñen asignados uns espazos (véxase os croques do 

punto anterior). Se o número de alumnado que o debe facer uso destes servizos non permitise que se 

respecten as medidas que se recollen no Protocolo, utilizaríanse alternativamente outros espazos libres e 

dispoñibles como podería ser a aula de Audiovisuais ou a estancia anexa á Biblioteca. 

 

15.  DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR AS TITORÍAS COAS FAMILIAS. 

Como norma xeral, as titorías coas familias levaranse a cabo, prioritariamente, de xeito telemático mediante 

aplicacións de videoconferencia. De ser preciso, serán concertadas con antelación a través da axenda oficial 

do-a alumno-a ou a través da secretaría do centro.  

Está previsto realizar as reunións de inicio de curso dos curso de Ed. Infantil, Ed. Primaria e ESO de xeito 

presencial e individualizando cada grupo de cada unha das etapas. Invitarase a participar a un único familiar 

de cada alumno/a. No suposto de non poder asistir, o titor/a do grupo contactará telefonicamente ou por 

videoconferencia para trasladarlle a información tratada na xuntanza. 

No suposto de convocarse xuntanzas e/ou reunións presenciais, levaranse a cabo nos espazos asignados si se 

realizan durante o horario lectivo; fóra deste poderán desenvolverse nas aulas onde se poidan observar as 

medidas de seguridade hixiénica. 

En calquera caso, finalizada a xuntanza ou reunión de tipo presencial, procederase a informar para proceder 

coa limpeza e ventilación do espazo utilizado. 

 

16.  CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO (PROVEDORES, VISITANTES, 

PERSOAL DO CONCELLO,...). 

FAMILIAS: A información será facilitada ás familias a través da páxina web, da plataforma espazo abalar ou 

por vía telemática. Recomendaráselle ás familias de que instalen a aplicación AbalarMóbil e fomentarase 

entre o profesorado o seu uso para comunicacións que teñan que transmitirlle ós pais/nais. 

En aras de maximizar as medidas de hixiene recollidas no Protocolo das Consellerías, queda restrinxido ó 

acceso as instalacións do Centro, agás coa correspondente autorización dalgún profesor ou previa cita 

solicitada en secretaría.  

O acceso tamén será posible, respectando horarios establecidos, por razóns debidamente xustificadas ou 

relacionadas con procesos administrativos. Este acceso será controlado co peche da cancela de acceso ó 

centro que só se abrirá se a persoa cumpre coas medidas de hixiene. 

PERSOAS ALLEAS: Preferentemente a información será por vía telemática. As solicitudes de acceso ó Centro 

deberán estar debidamente xustificadas e ser imprescindible a entrada ás instalacións. Aínda así, deberanse 

respectar as medidas de hixiene. 
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17.  USO DA MÁSCARA NO CENTRO. 

 

• Todo o alumnado, a partires de 1º de Ed. Primaria, o profesorado e o resto do persoal, teñen a obriga 
de usar máscaras en todo momento, dentro e fóra das aulas aínda que se cumpra coa distancia de 
seguridade. O seu uso por parte do alumnado de Ed. Infantil terá a consideración de aconsellable. 

• Tamén é obrigatorio usar máscara de protección nas circulacións polos espazos comúns (corredores, 
baños, escaleiras, etc.), nas entradas e saídas ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas do comedor 
escolar e na estancia na biblioteca e outras aulas especiais. 

• É responsabilidade das familias que os seus fillos-as acudan ó Centro con máscara e alomenos unha 
de reposto, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no 
comedor. En calquera caso, en previsión de circunstancias que poden xurdir, o Centro conta con 
máscaras que se facilitarían ó alumnado que o precise así como ó persoal.  

• O profesorado utilizará a máscara continuamente non só pola súa función de protección senón tamén 
polo seu carácter exemplificante. 

• No centro instalarase cartelería que lembre o uso das máscaras. 

• O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as persoas que 
voluntariamente as usen. 

• Todo persoal alleo ao centro ten a obriga de usar a máscara. 

• Terá a consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 
alumnado do uso da mascara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das 
instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado 
e persoal non docente estarase ao previsto no Regulamento de Réxime Interior e as correspondentes 
disposicións laborais. 

• A obriga do uso de máscara 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 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. Estas circunstancias deberán 
ser acreditadas polo pediatra ou facultativo correspondente. 

 

18.  INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

Informarase a toda a Comunidade Educativa do Centro da existencia deste plan a través de Abalar-Móbil, será 

accesible a través da páxina web do centro nun espazo habilitado para as familias ó cal se accederá mediante 

un contrasinal que se pode solicitar na Secretaría do Centro e que tamén se comunicará mediante unha 

mensaxe a través da plataforma Abalar-Móbil. 

 

Este plan será comentado e estudado en todas a reunións de inicio de curso cos pais/nais/titores/as legais.  

 

A nivel interno distribuirase a todo o persoal docente e non docente a través do correo electrónico. Así mesmo 

será presentado no claustro de inicio de curso e ademais un exemplar impreso poderá consultarse na sala de 

profesores do centro. 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 
 

19.  ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO 

FRECUENTE. 

Partindo da base que este servizo está subrogado á empresa ARUME, SL. faráselle presente e partícipe do 

establecido neste plan facendo fincapé nas seguintes medidas que se recollen no punto 4 do xa citado 

protocolo da Consellería. 

O protocolo de limpeza e desinfección do Centro forma parte do documento denominado “Plan de adaptación 
a situación COVID-19 no curso 2020/2021” e determina as frecuencias e horas nas que se realizarán todas as 
tarefas. Seguir este protocolo de limpeza é obrigatorio para todo o persoal de limpeza con independencia de 
que se trate de persoal interno ou externo. 
 
Seguiranse as seguintes indicacións: 
 

✓ Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da 
intensidade de uso. Quedará constancia mediante sinatura nunha folla de rexistro. 
 

✓ Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como 
pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de 
similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos aseos. 
 

✓ 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 2 veces ao día. En todo caso nos aseos existirá 
material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 
 

✓ As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, tales 
como 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). 
 

✓ Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada 
cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial 
atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles 
utilizados por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos elementos 
utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, limpará a superficie 
do teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante. 
 

✓ Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos 
desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso 
destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 
 

✓ Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de 
xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 
 

✓ Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin 
de evitar calquera contacto accidental. 

 
20.  DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA SEMANAL OU MENSUAL DE 

TAREFAS. 

A distribución horaria do persoal de limpeza subrogado á empresa ARUME, SL é o seguinte: 

• 1 persoa (pola mañá durante horario lectivo) 4 horas de 11:30h. ata as 15:30h. 

• 4 persoas (fora do horario lectivo) 3 horas de 17:15h. ata as 20:15h. 
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Nas tarefas aplicaranse as medidas xerais de limpeza recollidas no protocolo. A periodizade de limpeza dos 

espazos axustarase ó seguinte cuadrante: 

TAREFA DÍA SEMANAL 
SEGUNDO 

NECESIDADE 

Aulas de Ed. Infantil X   

Aulas de Ed. Primaria X   

Aulas de ESO X   

Aulas de Ciclos X   

Aseos internos 2 veces ó día   

Aseos exteriores X   

Biblioteca  X  

Vestíbulos, corredores e escaleiras X   

Despachos X   

Sala de profesores X   

Salón de actos   X 

Salas polivalentes  X X 

Capela  X  

Patios e exteriores (centro) X X  

 

21.  MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA. 

O material para a realización das tarefas de limpeza será proporcionado pola empresa ARUME,SL. De igual 

xeito, tamén lle facilitará o material de protección preciso para que as persoas encargadas de realizar as tarefas 

de limpeza as realicen baixo as condicións de hixiene e de prevención de riscos. 

 

22.  CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS. 

 

Seguirase o control de limpeza dos aseos mediante unha folla de control que se axusta ó modelo que sigue e 

que estará publicada de xeito visible nas instalacións. 

DATA HORA INCIDENCIAS REVISOU 

    

    

    

 

23.  MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS  (A COLOCAR EN CADA AULA). 

 
➢ Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos 

ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar e entre clases, sempre que sexa posible e coas 
medidas de prevención de accidentes precisas: 
 
o Manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible, cando as condiciones meteorolóxicas e do 

edificio o permitan. 
 

o Evitarase o uso de aparatos que fagan recircular o aire interior (calefactores, ventiladores, ...). 
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➢ Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo 
(orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e 
ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión e antes da seguinte. 

 
➢ No noso centro, en cada aula, haberá un alumno/a encargado de ventilar a aula e proceder o seu rexistro. 

Ao inicio de curso, a través da titoría, farase a elección ou proporase unha quenda de todo alumnado do 
grupo. En cada aula o titor ou o profesorado que estea utilizando ese espazo/aula supervisará que os 
períodos de ventilación sexan os axeitados ou establecidos.  

 

➢ Para o rexistro da ventilación da aula usarase como tal unha axenda oficial do Centro onde no día 
correspondente anotarase á hora, as incidencias e o nome de quen realiza a ventilación (alumno-a) e do 
profesor entrante. 

 
  

24.  DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS. 

No centro seguiremos as indicacións do protocolo das consellerías en relación coa xestión dos residuos: 
 

❖ Habilitarase en cada aula unha papeleira, accionada por pedal, con tapa e con bolsa interior na que se 
desbotarán os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou 
para o cumprimento da etiqueta respiratoria*. 
 

*Etiqueta respiratoria: 
 

✓ Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con 
tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aleixándose do resto das persoas. 
 

✓ Realizar hixiene de mans frecuentemente e en particular logo de tocar secrecións respiratorias e/ou 
obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e despois de comer, usar os aseos ou 
tocar material susceptible de ser compartido. 

 
❖ Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na papeleira da aula 

para despois ser retirado polo persoal de limpeza ao final da xornada. 
 

❖ No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no 
centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados 
por eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para 
o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a cabo o 
illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas 
durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 
 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 

o Na entrada do centro disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao persoal do centro coma 

ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar unha adecuada hixiene das mans. 

 

o En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, colocarase un dispensador de xel 

hidroalcohólico. 

 

o Estableceranse as distancias mínimas de seguridade, tanto nos accesos como nos espazos de atención ao 

público, para evitar a acumulación de persoas nas zonas de acceso, espera e atención ao público. 
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o Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecérase unha distancia mínima de 1.5 

metros entre o usuario e o persoal, agás que se habiliten elementos de protección colectiva no posto no 

que se realiza a atención ao público (mamparas, mobiliario con altura suficiente para que sirva de barreira 

física, etc. 

 

 

25.  REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO. 

Tendo en conta que ó tratarse dun centro privado-concertado, no suposto de que non se nos facilite material 
de sinalización e máscaras por parte da consellería, será a Entidade Titular (PP. Somascos) quen se fará cargo 
da subministración do material que se precise. 
 
O equipo formado na COVID-19 en colaboración coa secretaría do centro encargarase do inventario do 
material así como de xestionar e organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e inventario 
separado e certificar os consumos e gastos producidos. 
Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, 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. 
 
O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e contabilización dos custos deste 
material sexan individualizables respecto das restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con 
detalle os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar o consumo 
axeitado do mesmo. 
 

26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN. 

Será a Entidade Titular (PP. Somascos) quen se fará cargo das compras do material necesario contando co 

asesoramento do equipo COVID-19. 

27.  PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN. 

 

Corresponde ao equipo COVID do centro, en colaboración coa secretaría, distribuír e/ou organizar a reposición 

do material. Cando en calquera espazo se precise da reposición de material avisarase na secretaría do Centro. 

 

XESTIÓN DOS ABROCHOS 
 

28.  A DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PODE SER REFERIDA A XENÉRICA DO PROTOCOLO DAS CONSELLERÍAS, 

UNHA PROPIA DO CENTRO OU UNHA REMISIÓN Ó PLAN DE CONTINXENCIA. 

Ademais do plan de continxencia que se elaborou para o centro seguiranse as medidas xenéricas do protocolo 

das consellerías e que se reproducen de seguido. 

➢ 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. 
 

➢ Non acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 
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➢ Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación previsto 
con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica 
(tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, 
no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor debe chamar ao centro de saúde de Atención 
Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 
instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 
O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, 
e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 
profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro comunicarao ao equipo 
Covid-escola do centro de saúde de referencia. 

 
➢ No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo tanto sexa 

do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-
19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a os que teñan a 
consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así 
de como  de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A 
aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da 
vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Terán a consideración de contactos 
estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que 
sinale a xefatura de sanidade. 

 
➢ A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu 

pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica.  
 

➢ Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria. 

 
Escenarios no suposto de abrochos 
 

▪ A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo 
determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel 
educativo ou do centro educativo na súa totalidade nos seguintes supostos: 
 

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 
calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que 
compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso 
confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara os contactos serán 
determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

 

- As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 
confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entrar en corentena, 
estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza 
presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a 
consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial na aula. Aos 
contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas 
para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

 

- En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 
educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da 
totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo 
completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran 
un centro educativo.  
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▪ A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo 
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas 
que teñan a consideración de contacto próximo conforme coas indicacións das autoridades sanitarias. 
 

▪ A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 
protocolo relativas ao ensino a distancia.  

 
▪ Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro 

realizarase un proceso de retorno á actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de 
Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno 
e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

 

 

 

29.  DEBEN DETERMINARSE AS PERSOAS QUE REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS DE INCIDENCIAS Á 

AUTORIDADE SANITARIA E EDUCATIVA. 

No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo COVID, a persoa titular da dirección é a 

encargada de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de 

Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento 

da Pandemia. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 

 

O equipo COVID-19 de cada centro educativo deberá estar en disposición de dispoñer no menor prazo de 

tempo dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro (a información deberá agruparse por aula 

e co profesor asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma) no que figure a identificación persoal, 

un ou varios números de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder dar trasladado ás 

autoridades sanitarias. 

 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 
  

30.  CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES, DE COMUNICACIÓN COA XEFATURA TERRITORIAL E DE SOLICITUDE, 

DE SER O CASO DE PERSOAL SUBSTITUTO. 

Ao non ser funcionarios públicos este apartado non procede nun centro concertado. Neste tema estaremos á 

lexislación laboral, ao convenio colectivo de aplicación, ao acordado entre organizacións empresariais e 

sindicais, e ao que dispoña a normativa específica de Prevención de Riscos Laborais. 

A entidade titular estará en continua comunicación co noso Servizo de Prevención Laboral. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

31.  DETERMINACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS, ORGANIZACIÓN DAS MESMAS CON HORARIOS DE SER O CASO. 

REGULACIÓN DA ENTRADA DE ACOMPAÑANTES DO ALUMNADO. 

 
❖ Co obxectivo de que non se formen aglomeracións e tendo en conta que no noso centro educativo non é 

posible habilitar diferentes entradas para o alumnado das diferentes etapas educativas (infantil, primaria, 
secundaria, FP). Polo tanto, a entrada será por quendas e para facilitar o acceso abrirase todo o portón de 
entrada: 

 
▪ ESO e Ciclos Formativos:   de 09:00 a 09:10 h.  
▪ Ed. Infantil e Ed. Primaria: de 09:10 a 09:20 h. 

 
▪ Entrada para a quenda de tarde (de outubro a maio): 

 

- ED. INFANTIL:  ás 15:05 h. 
- ED. PRIMARIA: ás 15:05 h. 
- E.S.O. e CICLOS FORMATIVOS: ás 15:10 h. 

 

❖ No horario sinalado o alumnado dirixirase directamente á súa aula onde agardará o profesora/a que teña 
docencia nese grupo. Non obstante permitirase o acceso con anterioridade á hora de inicio da actividade 
lectiva dentro da aula que teña asignada, a medida da súa chegada ao centro, co fin de evitar aglomeracións 
e unha distribución máis axeitada dos tempos de entrada. 
 

❖ Para facer efectiva a entrada ó centro en condicións de seguridade estableceranse quendas de garda do 
profesorado dispoñible. 
 

❖ No nivel de ensino infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar e agardar nun 
espazo diferenciado para a entrada próximo ó acceso ás aulas. Terá preferencia no acceso o alumnado de 
6º de Ed. Infantil mentres que os de 4º de Ed. Infantil e 5º de Ed. Infantil agardarán nos espazos de espera 
asignados. En calquera caso, os acompañantes deberán usar máscara. 
 

❖ Fóra do suposto anterior, con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos 
administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos 
proxenitores ou acompañantes no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a 
atención das familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou 
recreos que se poderán consultar na páxina web. 
 

❖ Nos accesos ao centro non é posible habilitar unha porta para entrada e outra para saída. Por tal motivo 
estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do corredor de forma que indiquen 
a circulación pola dereita de forma individual respectando a distancia de seguridade. Estas circunstancias 
serán convenientemente sinalizadas mediante cartelería ou dispositivos visuais tanto no chan como nos 
paramentos. 
 

❖ Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará pola orde dos 
movementos e fluxos do alumnado. 

 
❖ As saídas ao final da xornada lectiva quedan organizadas da seguinte maneira: 

 
➢ SETEMBRO e XUÑO 

 

▪ ED. INFANTIL:  ás 13:50 h. 
▪ E.S.O. e CICLOS FORMATIVOS: ás 14:00 h. 
▪ ED. PRIMARIA: ás 14:05 h. 
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➢ OUTUBRO a MAIO 
 

MEDIODÍA TARDE 

▪ ED. INFANTIL:  ás 13:00 h. ▪ ED. INFANTIL:  ás 16:45 h. 

▪ ED. PRIMARIA: ás 13:00 h. ▪ ED. PRIMARIA: ás 16:45 h. 

▪ E.S.O. e CICLOS FORMATIVOS: ás 13:50 h. ▪ E.S.O. e CICLOS FORMATIVOS: ás 17:00 h. 

 
❖ Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue nos 

mesmos. 
 

❖ A orde de saída das diferentes aulas será empezando polo grupo que estea máis próximo a saída e 
procurando respectar este orde e agardando na aula ata que a aula contigua estea desaloxada. 

 

ORDE DE SAÍDA: 
 

- Planta Baixa: 1º Ed. Primaria – 3º Ed. Primaria – 4º Ed. Primaria – 2º Ed. Primaria. 

- 1ª Planta: 5º Ed. Primaria – 6º Ed. Primaria – 1º B ESO – 1º A ESO. 

- 2ª Planta: 2º B ESO – 2º A ESO – 3º B ESO – 3º A ESO. 

 

- 1ª Planta: 1º INELA – 2º INELA. 

 

- Planta Baixa: 4º Ed. Infantil  – 5º Ed. Infantil – 6º Ed. Primaria. 

- 1ª Planta: 4º A ESO – 4º B ESO – 1º XEAD – 2º XEAD. 

- 2ª Planta: 1º COMERCIO – 2º COMERCIO. 

 O alumnado ao saír da aula dirixirase a: 
 

a) Alumnado que se dirixe directamente ao seu domicilio (de 5º de Ed. Primaria en adiante). 
Este alumnado sairá directamente do centro e dirixirase ao seu domicilio. 
 

b) Alumnado que utiliza o servizo de autobús: ao saír da aula dirixirase á zona do patio 
cuberto que lle corresponda segundo a ruta empregada (Vilagarcía ou Cesures) e agardará 
aí ata que o profesorado encargado o acompañe ata o bus correspondente. 
 

c) Alumnado que é recollido no centro: ao saír da aula dirixirse á zona do patio cuberto que 
se lle asine a cada curso na que esperará sentado e respectando as medidas de hixiene e 
distancia ata que sexa recollido por un familiar ou acompañante.  

 

❖ O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o material quede 
recollido e desinfectado polo alumnado; e o alumnado preparado para saír ordenadamente e respectando 
a distancia de seguridade no horario establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras. 
 

❖ A dirección do centro determinará o número de profesores/as suficientes para ordenar as saídas e evitar a 
formación de agrupacións de alumnado no recinto, así como impartir instrución ao alumnado para que non 
forme agrupacións na vía pública fóra do recinto escolar: dous profesores de garda.  
 

❖ Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de 
mobilidade que deberán usar máscara. Sinalizaranse as escaleiras con un sentido de subida e outro de 
baixada. 
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32.  DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA, DAS CIRCULACIÓNS NO CENTRO EDUCATIVO, USO DE 

ELEVADORES, NÚCLEOS DE ESCALEIRAS, ETC. 

As portas de entrada e saída ao Centro, así como os sentidos de circulación no interior do centro están  

recollidos nos croques do punto 12 (páxs. 14-15). 

Polo demais seguiranse as seguintes indicacións: 

• Ao inicio da xornada de mañá e o remate da mesma pola tarde o portón de entrada estará o 

suficientemente aberto para que se respecten as medidas de seguridade e vixiado por profesores de garda. 

Cada etapa entrará e sairá polas portas de costume evitando crear grupos e aglomeracións de xente nos 

patios. 

• Os acompañantes do alumnado deberán quedar fóra das instalacións do centro, agás os de Ed. Infantil que 

poderá entrar no patio cuberto dun xeito escalonado para non facer aglomeracións. Unicamente terá 

acceso un familiar por alumno. 

• Evitarase na medida do posible a circulación interna do Centro. A circulación por dentro do Centro estará 

limitada a todo o persoal quedando só a posibilidade que os grupos estables de convivencia podan circular 

acompañados dun profesor. 

• O uso do elevador será de uso exclusivo para o alumnado e persoas que o precisen por motivos de 

mobilidade e cando se use deberase utilizar máscara. 

• Respecto a utilización de escaleiras será, por etapas educativas, do seguinte xeito: 

EDUCACIÓN INFANTIL: non precisan xa que ao estar na planta baixa entran e saen pola mesma porta ao 
patio cuberto onde serán deixados e recollidos polo seu acompañante. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 
➢ De 1º a 4º non precisan escaleiras xa que ao estar na planta baixa entran e saen pola mesma parte ao 

patio cuberto onde serán deixados e recollidos polo seu acompañante. Respectaranse as indicacións 
de sentido de entrada e saída. 
 

➢ 5º e 6º: entran e saen polas escaleiras indicadas ao estar na primeira planta, seguindo o percorrido de 
sinalización marcado (súbese pola dereita e báixase pola esquerda). 

 
ESO: 

 
➢ 1º - 2º e 3º: entran e saen polas escaleiras indicadas ao estar na primeira e segunda plantas, seguindo 

o percorrido de sinalización marcado (súbese pola dereita e báixase pola esquerda). 
 

➢ 4º: entran e saen pola escaleira indicada ao estar na primeira planta, seguindo o percorrido e 
sinalización marcado (súbese pola dereita e báixase pola esquerda). 

 
CICLOS FORMATIVOS: entran e saen polas escaleiras indicadas ao estar na primeira e segunda plantas, 
seguindo o percorrido de sinalización marcado (súbese pola dereita e báixase pola esquerda). O alumnado 
que se atope no momento de saída nos talleres saen directamente ao patio cuberto pola porta 
correspondente próxima á sala de profesores. 

  
Os puntos de escaleira que hai no centro considéranse suficientes para que non se produzan aglomeracións 
de persoas e se poidan respectar as distancias de seguridade sempre e cando sexan utilizadas correctamente 
polos usuarios. 
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33. PREVISIÓNS SOBRE A COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA NO CENTRO, COA PREMISA DE QUE A DE 

PREVENCIÓN PRIMA SOBRE CALQUERA OUTRA EN RELACIÓN COA SÚA UBICACIÓN. 

En tódalas aulas e espazos que precisen colocarase a cartelería e sinaléctica que se precise para que a 

prevención prime sobre calquera outra cousa. Informarase ó alumnado da necesidade e importancia de 

respectar as indicacións e sinais que se instalen en materia de prevención.  

Procederase ó marcado no chan da posición das mesas do alumnado, para que sexa mais doado comprobar 

de xeito visual que se están a respectar as medidas de distanciamento dentro da aula. 

 

34.  DETERMINACIÓNS SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO TRANSPORTADO. 

Cando fora preciso, o alumnado transportado, utilizará a entrada e saída coa que conta o centro para tal 

cometido. Na medida do posible seguiranse as indicacións do protocolo das consellerías: 

 
35.  ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA. 

O profesorado que imparte docencia á última hora será o responsable de ordenar a saída do seu grupo  
tratando de evitar a formación de agrupacións de alumnado no recinto facilitando as instrucións precisas 
segundo o caso: 
 

- Alumnado de autobús:  dirixirse á zona de espera segundo a ruta. 
- Alumnado que vai directamente para a casa:  saír do recinto directamente e dirixirse ó domicilio. 
- Alumnado que é recollido:  dirixirse e esperar na zona do patio asignada ó curso. 

 
Durante os recreos haberá profesores de garda que vixiarán que o alumnado se manteña na zona habilitada 
para o seu grupo. 
 
Tamén haberá profesores que se encargarán da vixilancia do patio logo de que o alumnado saia do comedor 
e agarde no patio ata o inicio das sesións da tarde. 
 
Establecerase unha quenda de gardas de autobús, na que 2 profesores/as se encargarán da recollida do 
alumnado na parada do autobús e o acompañarán ata o centro para que se dirixa directamente á aula sen 
pararse no patio.  
 
De igual xeito haberá outra quenda de gardas na que 2 profesores/as organizarán a saída do alumnado que 
ten que desprazarse dende o Centro e o acompañarán ata que suba no autobús. 

 
MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
  

36. PREVISIÓNS EN RELACIÓN CO PROGRAMA DE MADRUGADORES OU DE ACTIVIDADES PREVIAS AO INICIO DA 

XORNADA. 

 
No programa de madrugadores seguirase o protocolo ordinario co engadido das prevencións en materia de 
consumo de alimentos e no caso dos momentos de descanso deitados coa separación de polo menos 1,5 
metros entre colchóns ou colchonetas se foran usadas. 
 
No caso de alumnado de Educación Primaria, será obrigatorio o uso de máscara.  Recomendarase o seu uso 
tamén para o alumnado de Ed. Infantil sempre que exista boa tolerancia. 
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37.  PREVISIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA OU 

POSTERIORES AO SERVIZO DE COMEDOR. DEBERÁN SER COORDINADAS CO ORGANIZADOR DO SERVIZO. 

 

Dada a situación de excepcionalidade e a dificultade que implica implantar medidas de prevención na 

realización de actividades extraescolares, acordouse que durante o curso 2020/21 NON se levarán a cabo 

actividades extraescolares cando menos durante o 1º trimestre. Esta medida revisarase ó final do trimestre e 

poderase mudar segundo as circunstancias o permitan ou non. 

 

38.  DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPA E CONSELLO ESCOLAR. 

As xuntanzas da ANPA, por regra xeral non supoñen a concentración dun gran número de persoas, tendo en 
conta que se solen levar a cabo en horario non lectivo, non debe supoñer un impedimento que se organicen 
tendo en conta que se poden levar a cabo dentro das normas de prevención recollidas no protocolo. 
 
Procurarase que as comunicacións (cartas, comunicados, xestión de inscricións, ...) que deban realizar sexan 
preferentemente por medios telemáticos en lugar de enviar sobres a través dos alumnos.  A publicidade e 
novas que xurdan poderá transmitirse, ó igual que se viña facendo ata o de agora, a través da páxina en 
Facebook. 
 
De igual xeito, as reunións do Consello Escolar, poderanse realizar de xeito presencial, dado o número de 

membros que o conforman e que se soen realizar as xuntanzas fora do horario lectivo. 

 

39.  PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS. 

 
Seguindo a recomendación do protocolo das Consellerías o profesorado titor de cada curso valorará se é 

posible a realización de titorías persoais ou grupais de xeito telemático, xa sexa por teléfono o por 

videochamada. Se non fora posible as titorías persoais poderanse levar a cabo na aula namentres que as 

grupais celebraranse no Salón de Actos do Centro para así poder cumprir estritamente as medidas de 

prevención, distanciamento e de aforo. A asistencia as titorías grupais estará limitada a 1 persoa por familia 

ou representación legal do menor. 

Como norma xeral, utilizarase como medio de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro 
fomentando tamén o uso da plataforma “Espazo Abalar”.  
 

40.  NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS. 

Durante o primeiro trimestre do curso non se realizarán eventos ou celebracións que poidan supoñer unha 

grande afluencia de persoas (Inauguración oficial do curso, magosto-samaín, festival de Nadal, celebracións 

relixiosas, ...). Esta medida será revisada ó remate do trimestre e poderá mudarse segundo as circunstancias 

sanitarias o permitan. 

De ter que levarse a cabo algún evento ou celebración, farase sempre e cando se poidan cumprir de xeito 

estrito as medidas de prevención, distanciamento e aforos. 
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 
 

41.  ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS VEHÍCULOS NO CENTRO EDUCATIVO, 

ESTABLECEMENTO DUN ESPAZO DE ESPERA PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO. CRITERIOS DE SER O 

CASO DE PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO PARA O USO DE TRANSPORTE. 

 

➢ O Servizo de Transporte de alumnado realízao a empresa Autocares Abalo. O Centro estará en 

contacto permanente coa empresa para que se cumpran as medidas de prevención, hixiene e 

seguridade. 

 

➢ O aforo dos autobuses de transporte escolar será o determinado en cada caso polo órgano 

autonómico ou estatal competente. Inicialmente poderán ser utilizadas todas a prazas coa obriga do 

emprego de máscara. No caso do uso de taxis ou VTC poderanse ocupar todas as prazas, ocupando en 

último lugar a que está a carón do condutor. 

 

➢ Os/As acompañantes da empresa de transporte aos que lle corresponda a vixilancia do alumnado, 

cando resulte obrigatorio, velarán por que todos os ocupantes do vehículo leven posta a máscara 

durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo momento. 

 

➢ Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para unha realizar unha mellor 

trazabilidade dos contactos., salvo que, en base á situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias 

determinen un uso máis restritivo do mesmo. 

 

➢ Tendo en conta que a parada do autobús está na vía pública, e débese realizar un desprazamento por 

parte do alumnado usuario do servizo, organizaranse no patio nunha zona sinalada dúas ringleiras, 

correspondentes ás dúas rutas. O alumnado agardará nesa ubicación ata que se lles dea o aviso por 

parte do profesorado de garda para desprazarse ao autobús. 

 
 

42. ESTABLECEMENTO DE QUENDAS PARA O USO DO COMEDOR.   DETERMINACIÓN DOS LUGARES OCUPADOS 

POLOS COMENSAIS. PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO SOBRE O RESTO DO PERSOAL DO CENTRO. 

O uso do comedor escolar e de xestión directa pero subrogado o servizo á empresa ARUME, S.L. Dado o 
número de usuarios previstos, faise necesaria a organización do servizo de comedor en dúas quendas: 
 
1ª Quenda:  de 13:05 a 13:40 h. 

 
Reservada para o alumnado de Ed. Infantil e Ed. Primaria. Asignarase un posto fixo a cada alumno/a. A 
teor do número de usuarios/as previsto, permitiríanos respectar a distancia requirida de 1,5 m. entre 
as mesas. 
 
Aínda así, tendo en conta que consideramos ós grupos de infantil e ós de primaria como grupos estables 
de convivencia, sentaranse no comedor en postos fixos pero mantendo a agrupación de aula xa que, 
deste xeito non é preciso aplicar a norma de distanciamento, separando cada curso por unha mampara. 

 

2ª Quenda:  de 14:00 a 14:35 h. 
 

Nesta quenda faría uso do servizo de comedor o alumnado de ESO e de Ciclos Formativos. Neste caso 
procederase a asignar un posto fixo a cada alumno/a e sentaranse separados por unha mampara cada 
dous alumnos respectando a distancia de seguridade de 1,5 m cos restantes usuarios. 
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Ó remate da primeira quenda,  procederase coa limpeza e desinfección das mesas e cadeiras que foran 
utilizadas e ó mesmo tempo ventilarase durante un espazo de tempo de 15-20 minutos antes da chegada dos 
usuarios da seguinte quenda. 
 
Con respecto ós menús que se serven o primeiro prato estará xa servido cando cheguen os nenos e o segundo 
será servido polo persoal colaborador do comedor (profesorado), usarase a máscara mentres se sirva a 
comida. 
 
O persoal de cociña lavará e desinfectará todo o enxoval, e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no 
proceso de elaboración dos menús. 
 

43.  PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR, TENDO EN CONSIDERACIÓN QUE DEBE DE SER O MESMO 

DURANTE AS DIFERENTES QUENDAS. 

A atención do servizo de comedor, en ámbalas dúas quendas, será realizada por profesorado voluntario do 

Centro así como por membros da Comunidade Relixiosa. 

As persoas que realicen este servizo de atención ó alumnado durante as quendas de comedor gardarán as 

medidas de protección, prevención e hixiene recollidas no protocolo. 

Será requisito imprescindible que se teña feito e acreditado o curso de “manipulador de alimentos” para poder 

exercer como voluntario/a na prestación deste servizo. 

 

44.  PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL DE COCIÑA E A LIMPEZA DA MESMA. 

 

Esta previsión foi feita pola empresa ARUME, S.L. a cal foi subrogado estes servizos. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 

45.  REALIZARANSE AS PREVISIÓNS QUE SEXAN PRECISAS NOUTROS ESPAZOS DO CENTRO COMO AULAS 

ESPECIAIS (TECNOLOXÍA, MÚSICA, DEBUXO, INGLÉS, LABORATORIOS...) XIMNASIOS, PISTAS CUBERTAS, 

SALÓNS OU CALQUERA OUTRO ESPAZO DE USO EDUCATIVO. AS PREVISIÓNS INCLUIRÁN AS NORMAS DE 

USO E LIMPEZA. 

 

➢ No caso de aulas de desdobre, talleres, laboratorio, aula de música, plástica e informática 
extremáranse os protocolos de limpeza e de ventilación por tratarse de aulas de uso máis compartido. 
 

➢ Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 
 

➢ Realizarase una ventilación destas aulas seguindo o mesmo criterio que para o resto das aulas: 
 

- Ventilación frecuente e por espazo de polo menos 15 minutos entre sesións. 
 

- Manter as xanelas abertas o maior tempo posible, cando as condiciones meteorolóxicas e do 
edificio o permitan. 

 

- Evitar usar aparatos que fagan recircular o aire interior (calefactores, ventiladores, ...). 
 

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

➢ Nas clases de música, no caso de utilización de instrumentos de vento ou nos exercicios de canto, a 
distancia interpersoal elevarase a 3 m. 
 

➢ 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 1,5 metros. 

 

46.  DETERMINACIÓNS ESPECÍFICAS PARA A MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
• No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando 

o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos/as e, de ser o caso, procedendo a súa 
limpeza e desinfección despois do seu uso. 
 

• Evitarase a práctica de deportes de equipo que requiran contacto físico. 
 

• Deberá manterse a distancia de seguridade de 2 m. e usarase máscara en todo momento, agás cando 
se estea realizando a actividade física e se respecte a distancia indicada. 
 

• As sesións teóricas que se leven a cabo na aula requirirán que se apliquen as normas de uso de 
máscara, de ventilación de aula e desinfección de material empregado. 

 

• O profesor que imparte a materia, porá a disposición do alumnado os materiais de hixiene, xel hidro 
alcohólico e panos desbotables, que terá gardados no almacén de material de Ed. Física. 

 

• Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia para adecuala a situación actual. 
 

• Non se fará uso dos vestiarios. 
 

 
47.  REGULARASE O PROCESO DE CAMBIO DE AULA OU A VISITA Á AULA ESPECIAL OU ESPAZOS DE USO 

EDUCATIVO. 
 

➢ Na medida do posible, a norma xeral é que o alumnado non saia da clase agás nos supostos seguintes: 
 

▪ En Ed. Infantil: 
- Saída ó patio para os recreos 
- Aula de psicomotricidade 

 
▪ En Ed. Primaria: 

- Saída ó patio para os recreos ou para as clases de Ed. Física 
- Asistencia ás sesións coa PT ou coa orientadora 

 

▪ En ESO: 
- Saída ó patio para os recreos ou para as clases de Ed. Física 
- Asistencia a sesións co orientador 
- Sesións de desdobre 
- Materias optativas 
- Aula de informática 
- Taller de plástica e/ou tecnoloxía 
- Laboratorio 
- Aula de música 

 

▪ En Ciclos Formativos: 
- Saída ó patio para os recreos 
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- Acceso as aulas de informática 
- Talleres de Electricidade 

 
➢ 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. 
 

o A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, 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. 

 

o Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior 
antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de 
alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou 
mesas e cadeiras. 

 

o O desprazamento entre aulas seguirase segundo as normas de distanciamento e conforme a 
sinalización de percorrido. 

 

➢ Durante os cambios de clase, o alumnado deberá permanecer no seu sitio.  
 

48.  AS PERSOAS RESPONSABLES DA BIBLIOTECA ESTABLECERÁN UNHAS NORMAS DE USO ACOMODADAS AS 

XERAIS ESTABLECIDAS NO PROTOCOLO. 

 
➢ A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo e aplicarase a norma da distancia agás que os 

usuarios formen parte dun grupo estable de convivencia. Sinalizaranse os postos susceptibles de uso 
para respectar a distancia de seguridade.  
 

➢ Establecerase o acceso á biblioteca mediante petición previa ou horario de dispoñibilidade. 
 

➢ O alumnado que acceda á instalación, deberá hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala 
así como hixienizar o posto que tivera ocupado antes de abandonala. 
 

➢ Se as condicións climáticas o permiten ventilarase con frecuencia sendo responsable de facelo 
calquera profesor que se atope alí traballando ou de garda. 

 

➢ O préstamo de libros ou outro material poderá realizarse pero tendo en conta que o material devolto 
será depositado nunha caixa etiquetada coa data onde permanecerá en corentena durante 3 días. 
Pasado este tempo devolverase ao andeis. 
 

➢ Tendo en conta a dificultade de hixienizar os elementos que conforman os xogos de mesa, queda 
restrinxido o seu uso.  
 

 
 

49.  PODERANSE ASIGNAR GRUPOS DE ASEOS A ALUMNADO DE ETAPAS EDUCATIVAS CON CARÁCTER 

EXCLUSIVO EN ATENCIÓN Á REALIDADE DO CENTRO. 

 
➢ O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. 

O acceso será mediante ringleira na que se respectará a distancia de seguridade.  
 

➢ Para evitar desprazamentos innecesarios, será obrigatorio empregar o aseo máis próximo. 
 

➢ Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro o profesorado de garda estará pendente 
de que non se supere o aforo. 
 

➢ O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo para o que empregarán o material 
de hixiene:  xabón en dispensador e panos desbotables. 
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➢ Mentres se manteña esta situación, pecharase o aseo do patio que se atopa detrás do 
enreixado. O aseo que está ó lado, e que antes era usado unicamente por rapazas, queda 
desdobrado no seu uso habilitando unha porta para nenos e outra para nenas que se sinalarán 
ó efecto 
 

➢ As persoas alleas ó Centro que precisen usar un aseo deberán utilizar o que se atopa a carón 
de secretaría. 
 

➢ No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao 
alumnado ao aseo deberá portar as proteccións individuais axeitadas. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA RECREOS 
 

50.  AS DETERMINACIÓNS SOBRE O HORARIO DO RECREO, OS ESPAZOS, DE SER O CASO INCLUSO AS DIVISIÓNS 

DOS MESMOS, E DO USO E ORDE NO RECREO REALIZARASE PORMENORIZADAMENTE NO PLAN CON 

ASIGNACIÓN DE ESPAZOS A GRUPOS OU NIVEIS E COAS PREVISIÓNS PROPIAS PARA OS GRUPOS ESTABLES 

DE CONVIVENCIA. 

O horario do recreo quedará establecido do seguinte xeito: 
 

 SETEMBRO e XUÑO OUTUBRO a MAIO 

ESO e Ciclos Formativos 11:05 a 11:30 11:00 a 11:20 

Ed. Infantil 11:30 a 11:55 11:20 a 11:50 

Ed. Primaria 11:55 a 12:20 11:50 a 12:10 

 
 
O patio dividirase en zonas diferenciadas que garantan un espazo suficiente que permita que se 
respecte a distancia social para grupos de 50 alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z1 

Z2 Z3 Z4 

Z5b Z5a 
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A asignación das diferentes zonas farase de xeito rotatorio mediante un horario por nivel educativo. 
Serán os coordinadores de etapa os encargados de confeccionar dito horario en consenso co resto 
de profesorado de etapa. 
 
 
 

 CON MALAS CONDICIÓNS CLIMÁTICAS CON BOAS CONDICIÓNS CLIMÁTICAS 

R
ec

re
o

 d
e 

Ed
. I

n
fa

n
ti

l 

4º, 5º e 6º de Ed. Inf. Z1, Z2, Z3 e Z4 4º, 5º e 6º de Ed. Inf. 
Z1, Z2, Z3, Z4 

Z5a, Z5b 

R
ec

re
o

 d
e

 

Ed
. P

ri
m

ar
ia

 1º e 2º de Ed. Primaria Z1 1º de Ed. Primaria Z1 

3º e 4º de Ed. Primaria Z2 2º de Ed. Primaria Z4 

5º e 6º de Ed. Primaria Z3 3º de Ed. Primaria Z2 

  4º de Ed. Primaria Z3 

  5º de Ed. Primaria Z5a 

  6º de Ed. Primaria Z5b 

R
ec

re
o

 d
e

 

ES
O

 e
 C

F 

1º ESO - A + 1º ESO - B Z1 1º ESO - A + 1º ESO - B Z1 + Z4 

2º ESO - A + 2º ESO - B Z2 2º ESO - A + 2º ESO - B Z2 + Z3 

3º ESO - A + 3º ESO - B Z3 3º ESO - A + 3º ESO - B Z5a 

4º ESO - A + 4º ESO - B Na aula 4º ESO - A + 4º ESO – B Z5b 

CICLOS FORMATIVOS Se non teñen pensado 
saír do Centro, entón 
quedan na clase. 

CICLOS FORMATIVOS Se non teñen pensado 
saír do Centro, entón 
quedan na clase. 

 
➢ Nos recreos o uso da máscara será obrigatorio. 

 

➢ En función de como se desenrolen as quendas de recreo, a dirección do Centro, atendendo a idades e 
peculiaridades do alumnado poderá, de ser o caso, implantar a redución da duración dos recreos ou 
a realización dos mesmos na aula. 

 

➢ Durante o período de aplicación destas instrucións e con carácter excepcional poderán establecerse 
agrupacións de cursos e modificacións de horarios que permitan incrementar a seguridade nas 
relacións sociais e se teña en consideración o grupo estable de convivencia. 

 
51.  NAS DETERMINACIÓNS FIGURARÁN OS CRITERIOS PARA A ASIGNACIÓN DO PROFESORADO DE VIXILANCIA. 

EXISTIRÁ UN CADRO QUE DEFINA OS HORARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE. 

 
➢ No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado para o cal haberá cando menos 2 

profesores/as nos niveis de Infantil e de Primaria e de 3 profesores no recreo de ESO/Ciclos, que 
vixiarán que se cumpran as distancias e de uso de máscara nas diferentes zonas e aula de recreo. 
 

➢ A asignación de días de garda de recreo quedará a expensas do horario individual do profesorado. 
 

➢ O persoal especialista tamén realizará as correspondentes gardas de recreo correspondente ó nivel 
onde desenrolan o seu labor. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS 

CURSOS DE PRIMARIA 
 

52.  INCLUIRANSE PREVISIÓNS SOBRE A METODOLOXÍA NA AULA, O USO DE BAÑOS QUE ESTEAN SITUADOS NA 

MESMA. TAMÉN FIGURARÁN DETERMINACIÓNS SOBRE O TRABALLO EN RECANTOS E DE USO DO MATERIAL 

DA AULA. 

A pesar de que en infantil e primaria 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. 
 

✓ En infantil respectaremos a colocación das mesas en agrupamentos de 4 ou 5 alumnos mentres que 
en primaria axustaremos a distribución da aula ó esquema recollido no punto 12 deste documento. 

 

✓ Iniciarase a xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a 
concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo 
lúdico. Terase en consideración que o uso do xel hidro alcohólico en idades temperás pode supor o 
risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben 
de ser accesibles sen supervisión. 

 

✓ Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, 
garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes materiais 
non serán de moitas pezas serán de fácil desinfección.  

 

✓ Eliminaranse aqueles xoguetes ou obxectos así como todo o material que non sexa estritamente 
necesario. 
 

✓ O uso do parque infantil quedará restrinxido ó alumnado de Ed. Infantil por tratarse de grupos estables 
nos que os alumnos/as poden interactuar entre sí. 

 
✓ O uso de máscara en Ed. Infantil non será obrigado pero si recomendable. En 1º e 2º de Ed. Primaria 

si terán que usar máscara. 
 

 

✓ No tocante ás celebracións, evitarase traer pasteis, caramelos, tartas, biscoitos. 
 

53.  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. 

 
✓ Cada alumno traerá a súa merenda que se realizará de xeito individual en espazos diferenciados. No 

caso de ser posible poderase levar a cabo no patio exterior sempre que o tempo o permita. 
 

✓ En Ed. Infantil, establecerase un calendario semanal de merenda aconsellable, o que permitirá prever 
o tipo de axuda que poden requirir os nenos. 
 

✓ No caso de que o profesorado  lle teña que proporcionar axuda ó alumnado para tomar a merenda, 
será aconsellable o emprego de luvas. 
 

✓ O profesorado vixiará para que non se comparta a comida ou bebida entre os alumnos/as. 
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✓ As actividades que se leven a cabo no patio serán as mesmas que en condicións normais pero 
extremando as medidas de hixiene e desinfección dos xoguetes ou obxectos empregados. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
  

54.  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. 

 

• Nas diferentes aulas de talleres haberá o correspondente material de desinfección, xel hidro 
alcohólico e panos desbotables. 
 

• Ao inicio da actividade o profesor/a  deberá informar ao alumnado sobre as medidas e 
recomendacións a seguir. Terase especial atención daquel alumnado especialmente sensible para que 
poida desenvolver as actividades. 
 

• Preferentemente cada alumno/a disporá do seu propio material de traballo que almacenará nunha 
caixa individual. Evitarase compartir material, en caso de necesidade, extremaranse as precaucións 
procedendo á desinfección antes de ceder o material e cando sexa devolto. 
 

• No caso de material de uso común, cada usuario procederá á súa desinfección no momento no que 
remate de usalo. 
 

• Nas aulas de informática, así como no resto das aulas que dispoñan de ordenadores para uso do 

alumnado, serán os usuarios os que deberán desinfectalos despois do seu uso. Procederán a 

desinfectar as mans previamente ó uso do dispositivo. 
 

• O ordenador de aula tamén deberá ser desinfectado despois de cada sesión para o seu posterior uso 

por outro profesor. 
 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 
  

55.  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 no 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. 
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➢ Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de 
prevención de risco. 
 

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

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

 
 

56.  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. 

 
• Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 

protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para 
inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 
cumprimento das normas. 

 

• O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 
solución desinfectante e xel hidro alcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de 
aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual 
que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado 
polo centro educativo. 

 

• En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material de 
uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de 
seguridade ao alumnado. 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

57.  PARA  AS REUNIÓNS DO PROFESORADO, USO DA SALA DE PROFESORES E DEPARTAMENTOS ESTABLECE-

RANSE 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. 

 

• O profesorado evitará quedar na sala de profesores para evitar masificar o uso desta. 
 

• O acceso ós casilleiros individuais do profesorado realizarase de xeito individual evitando 
aglomeracións e respectando a distancia de seguridade. 

 

• Terá a mesma consideración que no punto anterior o acceso á fotocopiadora para recoller as copias 
impresas.. No suposto de manipulación da mesma conlevará unha desinfección dos controis por parte 
do usuario. 

 

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

 

• O equipo directivo determinará o aforo máximo da sala de profesores e departamentos que permita 
cumprir a distancia de seguridade de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles de utilización e 
lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos 
elementos de uso común como teclados. 

 

• Na realización de reunións de titorías utilizarase atenderase ó establecido no punto 15 deste 
documento. En calquera caso, se a titoría é presencial, garantirase a distancia de seguridade ou o 
emprego de máscara así como a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 
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58.  O CENTRO INCLUIRÁ PREVISIÓNS PARA ACOMODAR ÁS SITUACIÓNS MÁIS SEGURAS A REUNIÓN DOS 

ÓRGANOS COLEXIADOS DO CENTRO, MEDIANTE O USO, DE SER O CASO, DE FERRAMENTAS DE 

COMUNICACIÓN A DISTANCIA. 

 
➢ Os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e 

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

 

➢ Nas sesións que se celebren a distancia debe garantirse 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. 

 

➢ Agás 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. 
 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

59.  DE CONFORMIDADE COAS PREVISIÓNS DO PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO E COS PROGRAMAS 

FORMATIVOS EXISTENTES NO CENTRO INTENSIFICARASE A EDUCACIÓN EN SAÚDE, PARTICULARMENTE NA 

PREVENCIÓN FRONTE A COVID-19. NO PLAN EXISTIRÁ UNHA PREVISIÓN DAS ACTIVIDADES QUE AO LONGO 

DO CURSO SE REALIZARÁ CO ALUMNADO E UNHA PREVISIÓN XERAL DO CARÁCTER TRANSVERSAL DA 

PREVENCIÓN E HIXIENE FRONTE AO SARS-CoV-2. 
 

➢ O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son 
comprendidas por toda a comunidade educativa. 
 

➢ Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes 
activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír 
de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan 
desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. 
 

A tal efecto, o Centro oferta como en 1º e 2º de ESO a materia de “Promoción de estilos de vida 
saudables”. Tamén leva participando varios cursos no Plan Proxecta no programa DAFIS. 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. 

 

➢ A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro ou 
mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os centros educativos sobre as 
medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do 
profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 
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➢ A Dirección do Centro solicitoulle o todo o profesorado que realice unha formación básica en Primeiros 
Auxilios. 

 

60.  O PLAN REGULARÁ A DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E A DISTRIBUCIÓN DAS 

MEDIDAS E COMUNICACIÓNS QUE REALICE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E A DE EDUCACIÓN. ASÍ MESMO, 

EN COLABORACIÓN CO CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA INCLUIRÁ POSIBLES CHARLAS DO PERSOAL 

SANITARIO SOBRE A PREVENCIÓN E PROTECCIÓN. ESTABLECERASE A INFORMACIÓN QUE SERÁ DE USO 

OBRIGADO NA WEB DO CENTRO. 

 
➢ Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a 
comunicación ao resto da comunidade educativa. 
 

➢ Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de 
dúbidas que poidan xurdir. Tamén se publicará na web do Centro e se notificará a súa publicación a 
través do Espazo Abalar. 
 

➢ 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. 

 

61.  O PLAN DETERMINARÁ O PROFESORADO QUE, EN FUNCIÓN DO SEU COÑECEMENTO E EXPERIENCIA, SERÁ 

O ENCARGADO DE COORDINAR A IMPLANTACIÓN DAS AULAS VIRTUAIS, A COMUNICACIÓN COAS PERSOAS 

ASESORAS DE ABALAR OU EDIXGAL E COA UAC. O PERSOAL DOCENTE DESIGNADO COLABORARÁ COS 

COMPAÑEIROS QUE TEÑAN MAIOR DIFICULTADE NA IMPLANTACIÓN DAS AULAS E DIVULGARÁ AS ACCIÓNS 

DE FORMACIÓN QUE ESTEAN DISPOÑIBLES PARA O CONXUNTO DO PERSOAL DOCENTE E DOS CONTIDOS 

EXISTENTES. 

 
➢ Implementarase o uso xeneralizado de aulas virtuais en todos os cursos agás nos cursos E-Dixgal que 

xa dispoñen de plataforma propia (5º, 6º de Ed. Primaria e 1º e 2º de ESO). 
 

➢ O profesorado dos restantes cursos empregarán a plataforma Aula Cesga, dependente do Centro de 
Supercomputación de Galicia, para poñer en funcionamento aulas virtuais que logo serán enlazadas 
dende a páxina web do Centro. 
 

➢ 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. O seu uso en primeiro e segundo de 
Educación Primaria, así como en Ed. Infantil, valorarase co profesorado afectado. De non habilitarse 
un aula virtual, para estes cursos arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias 
e o mantemento da actividade lectiva que quedará reflexado na programación didáctica. 
 

➢ O alumnado en situación de corentena deberá poder seguir a súa formación a través da aula virtual. 
 

➢ Establecerase, no caso de docencia a distancia, un protocolo de comunicación mediante foros, correo 
electrónico e videochamadas. 
 

➢ A posta en marcha das aulas virtuais levarase a cabo ó logo do mes de setembro. Cada docente 
informará ao seu alumando do procedemento de inscrición na aula virtual así como do seu 
funcionamento. 
 

➢ No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou 
de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a 
distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado 
e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. 
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➢ Fomentarase a participación do profesorado en formación que permita mellorar a formación en aulas 
virtuais e clases telemáticas. 

 

➢ As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a 
distancia. Tamén se incluirá na programación o modo de proveer 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. 
 

 
62.  O PLAN PODERÁ CONTER AQUELAS PREVISIÓNS EXISTENTES NO DOCUMENTO DE “INSTRUCIÓNS DE INICIO 

DE CURSO” APROBADAS POLA DIRECCIÓN XERAL QUE TEÑAN RELACIÓN COAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

AO CONTEXTO DA COVID-19 E QUE DEBAN SER COÑECIDAS POLO CONXUNTO DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA. 

 
➢ Levaranse a cabo reunións de profesorado nos diferentes ámbitos posibles (etapa, departamento,...) 

a fin de establecer criterios comúns de cara a elaborar as programacións didácticas do curso 2020/21: 
 

• Recoller a información do alumnado que figura nos informes AL035 de cara a incorporala na 
programación para o primeiro trimestre. 

 

• Adaptar a programación en vista aos tres posibles escenarios que nos podemos atopar 
durante o transcurso do curso: 

 

o Ensinanza presencial. 
o Ensinanza semipresencial. 
o Ensinanza non presencial. 

 

➢ Este plan será adaptado segundo sexa preciso en función das instrucións que se remitan dende a 
autoridade educativa. Calquera modificación será comunicada a toda a comunidade educativa. 

 
63.  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 documento será publicado na web do Centro para a consulta de calquera membro da comunidade 

educativa. Do mesmo, elaborarase unha presentación a modo de resumo que recolla os aspectos mais 

salientables do plan. 
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