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NORMATIVA DE REFERENCIA

➢ 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 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)



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

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

https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk00KzGQdIqW8o9XmkOk3VTAIXVPl0A:1597171330611&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


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.

ETAPA CURSO AULA TITOR/A ESPECIALISTAS
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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.
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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.

O alumnado que forma parte dos grupos estables, poderá 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



Medidas de protección individual 

O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala, e 
de ser o caso de gardala nos momentos da comida.

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca

Hixiene de mans:  xel hidroalcohólico / xabón e auga
20 seg.                  40 seg.

Organización de uso e de acceso ós aseos

Orde no posto de traballo e nas mesas da aula

Limpeza e desinfección do material e postos
(pulverizador e panos desbotables)

O alumnado non compartirá material de uso propio 

✓ 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.

Medidas de hixiene respiratoria



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

Auto enquisa diaria (Anexo I).  Non ten que enviarse ó 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.

ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo



Agás nos grupos de Ed. Infantil e Ed. Primaria(declarados de convivencia estable). 



CROQUES EXEMPLO DE UBICACIÓN DE MATERIAL E SENTIDOS DE TRÁNSITO.



CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS DISTANCIAS MÍNIMAS IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU SALAS PARA 

ASIGNAR A GRUPOS

En Ed. Primaria:

3º EP

1º EP



CANDO O TAMAÑO DA AULA NON PERMITA AS DISTANCIAS MÍNIMAS IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU SALAS PARA 

ASIGNAR A GRUPOS

4º ESO - B

4º ESO - A

En ESO/CICLOS FORMATIVOS

1º XESTIÓN

2º XESTIÓN



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

De xeito presencial e individualizando cada grupo de cada unha

das etapas.

Invitarase a participar a un único familiar de cada alumno/a.

De non poder asistir, o titor/a do grupo contactará

telefónicamente ou por videoconferencia para trasladarlle a

información tratada na xuntanza.



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

Recomendaráselle ás familias de que instalen a 
aplicación AbalarMóbil

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. 

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.

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



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.

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

Instalarase cartelería que lembre o uso das máscaras.

Terá a consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado do uso 
da mascara.

O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado.

A obrigación 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

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



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.

www.csanfermincaldas.es



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

Servizo está subrogado á empresa ARUME, SL. 

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.



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

• 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.

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



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.

• Manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible, cando as condiciones 

meteorolóxicas e do edificio o permitan

• Evitarase o uso de aparatos que fagan recircular o aire interior 

(calefactores, ventiladores, ...)

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



DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE 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*.

✓ 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 alonxándose do

resto das persoas.

✓ Realizar hixiene de mans frecuentemente e en particular logo de tocar secrecións

respiratorias e/ou obxetos con posibilidade de estar contaminados, así como antes e

despois de comer, usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido.

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



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, un pulverizador con líquido para limpar e desinfectar o material e

panos desbotables.



XESTIÓN DOS ABROCHOS

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.

➢ No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, 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. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se

encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.

➢ 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.



➢ 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)

❖ 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.





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:

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 estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado deberán entrar en corentena 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.

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



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

DA ENTRADA DE ACOMPAÑANTES DO ALUMNADO

Co obxetivo de que non se formen aglomeracións 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 o turno 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 .

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 
mentras 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.



Para facer efectiva a entrada ó centro en condicións de seguridade estableceranse quendas de garda do 

profesorado disponible.

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.

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.

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.

➢ OUTUBRO a MAIO



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.

a) 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.

a) 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



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.



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

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.



PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS

NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS

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”.

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.



MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO

➢ 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.



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 15:35 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.

Ó remate da primeira quenda,  procederase coa limpeza e desinfección das mesas e cadeiras e ó mesmo tempo ventilarase
durante un espazo de tempo de 15-20 minutos antes da chegada dos usuarios da seguinte quenda.



PREVISIÓN SOBRE O PERSOAL COLABORADOR

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.



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.

• Non se fará uso dos vestiarios.



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

- Acceso as aulas de informática

- Talleres de Electricidade



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.

➢ 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.



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.

➢ 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

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

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.

Nos recreos o uso da máscara 
será obrigatorio





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.



USO E HIXIENE DOS ELEMENTOS E FERRAMENTAS QUE POIDAN SER UTILIZADAS POR VARIOS/AS ALUMNOS/AS

• 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.



AULAS VIRTUAIS

➢ 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.

➢ 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.



Mais información no portal educativo da XUNTA DE GALICIA

http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

