
KIT COVID
ALUMNADO

                OBRIGATORIO PARA CADA DÍA

HIXIÉNICAS UNE 0065:2020 OU
QUIRÚRXICAS (duración 4
horas).

Teñen que vir con bolsa para
poder gardalas de xeito
individual. Unha é a que trae
posta.

Podense traer as KN95
(duración 8 horas). Neste
caso a de reposto será por
se é necesaria.

Bote pequeno.

03
Cubertos 

04

05
Con todo dentro

Cada alumno traerá un xogo de
cubertos para comer en bolsa
de plástico. Voltarán ao remate
da xornada para casa.

É para o uso individual de
cada alumno. 

Uso individual.

Bolsa, mochila pequena ou
"riñonera".

Un paquete

DÚAS
MASCARILLAS

HIDROXEL

CUBERTOS

PANOS PAPEL

BOLSA
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HORARIO COVID-19 
Presencial de 8.45 h. a 13.45 h. (14.00h: saída do transporte)

8.45

POR ZONAS (20 MIN.)

03
13.00

02

04

05
14.00

ALUMNADO QUE NON USA
TRANSPORTE. OS
TRANSPORTES CHEGAN A
PARTIR DAS 9.00.

- SAÍDA DE ALUMNADO QUE
NON USA COMEDOR.

- O RESTO COME NA SÚA AULA.

10.40 BAIXAN OS DE ZONA 1
11.05 BAIXAN OS DE ZONA 3
11.30 BAIXAN OS DE ZONA 2. 

O ALUMNADO SEN
TRANSPORTE QUE USA

COMEDOR.

ALUMNADO CON
TRANSPORTE.

13.45

CEEPR .  Nuestra  Señora  de  Lourdes  Aspronaga

01
ENTRADA

RECREOS

SAÍDA 1/
COMEDOR

SAÍDA 2

SAÍDA 3



Entradas no cole 
                So para alumnado que ven polos seus medios

Antes das 8.45

8.45

03
PASA A SÚA ZONA

02

04

05
No aula

Fora do centro. Nos coches
ou na acera con distancia de
seguridade entre as familias
e coa MÁSCARA posta

Cada alumno é dirixido a súa
zona donde encontrará un
hidroxel. Ten que lavar as mans
antes de entrar nas aulas.

UN ATE regula a entrada. Vai
chamando por zonas. Se
tomará a temperatura os

primeiros días. Despóis todas
as familias teñen que asinar

unha declaración
responsable de non mandar
un alumno/a con síntomas

ao colexio.

O alumnado entra no aula
co seu titor/a..

Séntase no seu lugar de
traballo.

Entrada no aula

ESPERA

ENTRADA

LAVADO

AULA

NO SEU POSTO
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03· -Caso aillado nas salas
descritas con este fin
 - Chamada telefónica á familia
do alumnado para recollelo
(coche privado).

     - Chamada telefónica da
familia ao seu centro de saúde
de referencia.·       

-Posta en coñecemento por
parte do Colexio do caso aos
responsables sanitarios
asignados.·      

-Chamada á médico da
empresa.     

- Chamada ao inspector de
Educación.    

Síntomas no alumnado
NON PODE VIR AO CENTRO UN ALUMNO CON SÍNTOMAS

37,5º ou máis

02 -Faranse controis diarios de
temperatura ao alumnado 

- Espérase uns minutos e
repítese a toma

- Se se confirma, a familia se
fai cargo

- Inicia o procedimento
chamando ao médico

- O Colexio informa do caso as
autoridades sanitarias e

educativas.

CHAMADA

PROTOCOLO 

04

- Médico de familia
- AO COLEXIO 

(981251188- 981145418)

O Colexio informa do caso as
autoridades sanitarias e educativa.

NA CASA

NA TOMA DE
TEMPERATURA AO LONGO

DA XORNADA

NO COLEXIO

CONTACTO CON
SANIDADE

CEEPR .  Nuestra  Señora  de  Lourdes  Aspronaga
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03      -Posta en coñecemento do
resultado por parte do Colexio
do caso aos responsables
sanitarios asignados.·      

-Chamada á médico da
empresa.     

- Chamada ao inspector de
Educación.    

Caso dun profesional

NOVA CHAMADA

02 - Coa información que o
profesional teña despóis do

contacto co médico. .

CHAMADA

PROTOCOLO

04

- Médico de familia
- AO COLEXIO. DIRECTOR.

(981251188- 981145418)

O Colexio informa do caso as
autoridades sanitarias e educativa.

Ambulatorio San José

NA CASA

INFORMACIÓN TRAS
CONSULTA MÉDICA

NO COLEXIO

CONTACTOS SANIDADE
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chalé- zona 1 
           Horario lectivo

03Aula propia
Zona de acceso 

Biblioteca (co orientador)
Patio (recreo)

Baño no primeiro andar.

O mesmo co alumnado
Baño do segundo andar

Salón. En caso de
necesidade.

.

17 alumnos/as

Exclusivos zona

Alumnado

02

04

05

Aula Branca
Aula Azul
Aula Amarela

Manolo (Orientador)
Carlos (ATE)

AULA MARRÓN (VACÍA)

Profesorado

AULAS

APOIOS

ESPACIOS

ESPACIOS

AILLAMENTO COVID
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XIMNASIO/PATIO- zona 2
           Horario lectivo

03Aula propia
Zona de acceso 

Logopedia (coa Logopeda)

Patio (recreo)

Baños aulas e baños gimnasio.

O mesmo co alumnado
Salón. En caso de necesidade.

.

24 alumnos/as

Exclusivos zona

Alumnado

02

04

05

Aula Gris
Aula Rosa
Aula Vermella
Aula Lila
Aula Marrón

Patricia Agilda (Logopeda)

Elena (ATE)

Nuria (ATE)

AULA Fisioterapia (VACÍA)

Profesorado

AULAS

APOIOS

ESPACIOS

ESPACIOS

AILLAMENTO COVID
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Obradoiro- zona 3
           Horario lectivo

03Aula propia
Zona de acceso 

Obradoiro (co profe de TECNO)

Patio (recreo)

Baños zona obrador (1º andar).

O mesmo co alumnado
Salón. En caso de necesidade.

.

15 alumnos/as

Exclusivos zona

Alumnado

02

04

05

Aula Fucsia
Aula Verde
Aula Laranxa

Juan Antonio (TECNO)

Pablo (ATE)

 

AULA Fogar (Está o ATE de
zona).

Profesorado

AULAS

APOIOS

ESPACIOS

ESPACIOS

AILLAMENTO COVID
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Entrada BUS 1 
                ALUMNADO ZONA CHALÉ (zona 1)

Antes de subir

Antes das 9.00

03
9.00

02

04

05
No aula

Cada alumno é dirixido a súa
zona donde encontrará un
hidroxel. Ten que lavar as mans
antes de entrar nas aulas.

O acompañante queda cos
alumnos no bus ata as 9.00.

PARADA EXTERIOR. 

O alumnado entra no aula
na que encontra ao seu

titor/a..

Séntase no seu lugar de
traballo.

Entrada no aula

NA PARADA

CHEGADA

ACCESO 

AULA

NO SEU POSTO

CEEPR .  Nuestra  Señora  de  Lourdes  Aspronaga

01MÁSCARA posta. Toman a
temperatura os primeiros
días. Despóis todas as familias
teñen que asinar unha
declaración responsable de non
mandar un alumno/a con
síntomas ao colexio. Lavan as
mans antes de  subir ao bus.



Entrada BUS 2 
           ALUMNADO ZONA XIMNASIO-PATIO (zona 2)

Antes de subir

Antes das 9.00

03
9.00

02

04

05
No aula

Cada alumno é dirixido a súa
zona donde encontrará un
hidroxel. Ten que lavar as mans
antes de entrar nas aulas.

O transporte non pode
acceder ao Colexio ata as

9.00. PARADA PATIO. 

O alumnado entra no aula
na que encontra ao seu

titor/a..

Séntase no seu lugar de
traballo.

Entrada no aula

NA PARADA

CHEGADA

ACCESO 

AULA

NO SEU POSTO
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01MÁSCARA posta. Toman a
temperatura os primeiros
días. Despóis todas as familias
teñen que asinar unha
declaración responsable de non
mandar un alumno/a con
síntomas ao colexio. Lavan as
mans antes de  subir ao bus.



Entrada BUS 3 
           ALUMNADO ZONA OBRADOIRO (zona 3)

Antes de subir

Antes das 9.00

03
9.00

02

04

05
No aula

MÁSCARA posta. Toman a
temperatura os primeiros
días. Despóis todas as familias

teñen que asinar unha

declaración responsable de non

mandar un alumno/a con

síntomas ao colexioLavan as

mans antes de  subir ao bus.

Cada alumno é dirixido a súa

zona donde encontrará un

hidroxel. Ten que lavar as mans

antes de entrar nas aulas.

O transporte non pode

acceder ao Colexio ata as

9.00. PARADA PATIO. 

O alumnado entra no aula

na que encontra ao seu

titor/a..

Séntase no seu lugar de

traballo.

Entrada no aula

NA PARADA

CHEGADA

ACCESO 

AULA

NO SEU POSTO

CEEPR .  Nuestra  Señora  de  Lourdes  Aspronaga

01



 

 

 

 



 

 

 

 

Páxina 2 de 22  

 
ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-
2021” 

 
 
1. Datos do centro 
 

Código  Denominación 
15004861 CEEPR Nuestra Señora de Lourdes-Aspronaga 
 

Enderezo C.P. 
Rúa Pérez Lugín, 10 15010 

Localidade Concello Provincia 
A Coruña A Coruña A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 
981251188 
981145418 

rubenmateos@edu.xunta.es 

Páxina web 

http://www.ceelourdes-aspronaga.org 
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Id. Medidas de prevención básica 
 
2. Membros do equipo COVID 

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

608741173 

Membro 1 Rubén Mateos López Cargo Director 

Tarefas asignadas 

• Elaboración e supervisión do protocolo de adaptación a contexto COVID. 
• Coordinación semanal para actualización do plan co equipo. 
• Implantación e velar polo cumprimento do mesmo. 
• Dirección de persoas, materiais, emerxencias. 

Membro 2 Esther Tarela Villanueva Cargo Titora 

Tarefas asignadas 

• Elaboración e supervisión do protocolo de adaptación a contexto COVID. 
• Coordinación semanal para actualización do plan co equipo. 
• Persoa de referencia COVID en caso de falta do director. 
• Contacto para tema COVID se non se localiza ao director. 

Membro 3 Patricia Freire Ellis Cargo Titora 

Tarefas asignadas 

• Elaboración e supervisión do protocolo de adaptación a contexto COVID. 
• Coordinación semanal para actualización do plan co equipo. 
• Persoa de referencia COVID en caso de falta do director. 
• Contacto para tema COVID se non se localiza ao director. 

 
3. Centro de saúde de referencia 

Centro Ambulatorio San José Teléfono 981226962 
Contacto Bernardo de Miguel/Alfonso López 

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

O centro vai estar dividido en 3 áreas. Cada área terá o seu espazo de referencia exclusivo de 
illamento. 
 
ZONA 1 (zona chalet): Aula Marrón (valeira por traslado a lugar máis espacioso da titoría). Preparado 
para uso individual.  
 
ZONA 2 (zona ximnasio): Aula fisioterapia. Preparado para uso individual. Dispón de porta e fiestra 
para ventilación.  
 
ZONA 3 (zona obradoiro): Aula Fogar. Preparado para uso individual. Dispón de porta e fiestra para 
ventilación.  
 

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

Educación Especial 56 
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6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)   
Titores/as (11) 
Director (1) 
Profesor de apoio (1) 
ATEs (4) 
Mestre Obradoiro (1) 
Orientador(1) 
Logopeda (1) 
Limpiador/a (2) 
Cociñeiro (1) 
Traballadora Social (1) 
Administrativo oficina sede (1) 

TOTAL: 25 

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

 
Polas características do noso centro funcionarán a maior parte do tempo as aulas (burbullas) de xeito independente. 
Por cuestión de baños, apoios,transporte, entradas, saídas, lugares de illamento, etc. as aulas BURBULLAS 
agruparanse en 3 zonas cun máximo de 22 alumnos/as por zona. 
 
Etapa ZONA CHALÉ (Z1) Nivel EE Grupo 1 

Aulas 
(4) 

 Amarela 
Azul 
Branca 

Nº de alumnado asignado 17  Nº de profesorado asignado 4 titoras 
1 apoio 
(orient.) 
1 ATE 

 
Etapa ZONA XIMNASIO (Z2) Nivel EE Grupo 2 

Aulas 
(4) 

Lila 
Gris 
Vermella 
Rosa 
Marrón 
 

Nº de alumnado asignado 24 Nº de profesorado asignado 4 titoras 
1 apoio 
(logop.) 
2 ATE 

 
Etapa ZONA OBRADOIRO (Z3) Nivel EE Grupo 3 

Aulas 
(3) 

Verde 
Fucsia 
Laranxa 

Nº de alumnado asignado 15 Nº de profesorado asignado 3 titoras 
1 apoio 
(obrad.) 
1 ATE 

 
 
 
8. Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo 

das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo) 

Todas as medidas serán referentes a cada zona en particular. As alumnos/as de distintas zonas non  
(CHALÉ (Z1), XIMNASIO(Z2) E OBRADOIRO(Z3)). 

Dentro da propia aula establecemos as seguintes medidas:  

- So se pode sair do aula por orde da titora/titor e de xeito supervisado nos desprazamentos ao baño 
(polo ATE da Zona), patio ou saída. 

- O alumnado accederá con máscara (agás os casos descritos que non poden levala) e se dirixirán ao 
seu posto fixo na aula. Unha vez sentados, a titora indicará como organizamos o material. 
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- Terán unha bolsa con nome para gardar as prendas exteriores de abrigo cando non sexa necesario o 
seu emprego, cun colgador para poder colocala no gancho lateral das mesas ou nun lugar alternativo 
acondicionado para isto.  

- Cada alumno terá o seu propio kit básico de material de traballo (ver infografía anexa a este proto-
colo).  

- Cada alumno traerá de casa un estoxo ou similar con máscara de reposto e cun pequeño recipente 
con hidroxel. Cada xornada o alumnado terá una máscara ata o recreo e outra para despóis. 

-O alumnado non debe traer mochilas ou bolsos aparatosos. O material necesario o terán no colexio.  
En caso de necesidade, o titor solicitará o necesario a familia. 

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula, e cando sexan impres-
cindibles. So poden usarse os baños asignados. 

- Cada alumno (con autonomía suficiente) pasará un pano de papel con desinfectante entregado pola 
titora  cando sexa preciso ao rematar una tarefa con cambio de material, antes de empezar a comida e 
ao remate da mesma. 

- Cada aula terá un cubo de lixo con tapa con bolsas de cor amarela para identificala cando se mani-
pule por parte dos servizos de limpeza do centro. Aí se depositarán máscaras usadas non lavables, os 
panos de papel, os restos da comida e todo aquelo desbotable que poda ser potencialmente un foco de 
contaxio. 

 
 
 
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) 

PROFESORADO: 
- Vía telefónica co centro ou  teléfono móvil do coordinador do equipo COVID. 

- Correo electrónico: rubenmateos@edu.xunta.gal  

Alumnado: 
- Vía telefónica chamando ao colexio (981251188 ou 981145418) 

 - Correo electrónico: rubenmateos@edu.xunta.gal 

- Edvoice (Mensaxería no móvil). Grupo pais-dirección 

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

As ausencias do alumnado serán rexistradas diariamente na plataforma ADDITIO do noso centro con 
observacións no caso de que a mesma estea vinculada a calquer aspecto relacionado coa COVID19. O 
coordinador COVID ten acceso en tempo real. 
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11. Comunicación de incidencias  (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas) 

Caso dun alumno/a: 

O coordinador covid-19 comunicará na seguinte orde por vía telefónica as autoridades e a familia do 
afectado:  

• Chamada telefónica á familia do alumnado afectado/a para a súa recollida no centro polo medio 
máis seguro posible (coche particular preferentemente). 

• Chamada telefónica da familia ao seu centro de saúde de referencia. 
• Posta en coñecemento por parte do Colexio do caso aos responsables sanitarios asignados no 

ambulatorio San Xosé (ver en apartado 3). 
• Chamada á médico da empresa (no noso caso ASPRONAGA ten asignado una autoridade sa-

nitaria en comunicación directa cos nosos servizos médicos). 
• Chamada ao inspector de Educación (e envío de mail deixando comunicado a existencia dun 

caso). 
• Rexistro da incidencia pola dirección do centro. 

 

Caso dun profesional: 

• Ao ser informado, o director do centro acivará os seguintes pasos. 
• O profesional ten que realizar chamada telefónica ao seu centro de saúde de referencia (mé-

dico). 
• Informar á autoridade sanitaria asignada ao noso colexio para o COVID. 
• Informar do caso á Xerencia de Aspronaga. 
• Chamada á médico da empresa (no noso caso ASPRONAGA ten asignado una autoridade sa-

nitaria en comunicación directa cos nosos servizos médicos). 
• Chamada ao inspector de Educación (e envío de mail deixando comunicado a existencia dun 

caso). 
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Id. Medidas xerais de protección individual 
 
12. Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que sexa 

reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado) 
As aulas terán un máximo de 6 alumnos/as. Aula tipo. A aula máis pequena ten 20 metros cadrados. Algunhas aulas teñen 
fiestras en máis de unha parede (4 aulas). A DISTANCIA MÍNIMA ENTRE ALUMNOS SERÁ DE 1,5 METROS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias 

mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos) 

Pode ser procedente so no caso dun aula. O aula “marrón” terá como alternativa espacial o “aula de 
formación do patio” unha vez valorada a situación clínica dunha alumna. 

 
14. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de avaliación 

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

Non procede no noso caso. 
 
15. Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 

 A modalidade preferente será virtual por medio de WEBEX (ou meet se así queda decidido ao ter con-
tratado G-Suite for Education para implantalo).  

Mestre/a 

PO
RT

A 
            FIESTRAS  
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So se terá titoría presencial para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible ou as cir-
cunstancias da reunión o fagan necesario. Nesta modalidade, a reunión levarase a cabo no salón, gar-
dando máis de 2 metros de distancia, previa cita autorizada polo Director e necesariamente fora do ho-
rario lectivo. Non poden usarse horarios de garda. 

 

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

- Como sistema de mensaxería empregaremos EDVOICE coa que sabemos que teremos acceso ao 
100% das familias. 

- Se algunha familias que non pode ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o co-
rreo electrónico e/ou a chamada telefónica.  

- A páxina do centro terá actualizacións. E terá acceso ano sa nova plataforma ADDITIO.  

- A información cos provedores xa se realiza habitualmente por mail ou teléfono, polo que seguiremos a 
empregar estas vías.  

 
 
17. Uso da máscara no centro 

Obrigatorio para todos/as agás para aqueles alumnos/as que por motivos de saúde ou relacionados 
coa súa capacidade non podan levala. No caso de haber alumnado que non leve máscara, tentarase 
que poñan unha pantalla e, en calqueira caso, aumentará o distanciamento de seguridade co resto dos 
alumnos/as. 
 
Priorizarase en todo momento o mantemento da distancia, sempre que sexa posible (as necesidades 
de apoio precisan nalgúns casos non manter a distancia. As EPIS terán en conta este aspecto, 
podendo combinar o uso de máscara e pantalla).  
 
Haberá pantallas protectoras para todos os profesionáis e para os alumnos que podan precisala. 

 
18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

- O plan difundirase a través da web do centro nun banner específico COVID 19. 

- Para dar a coñecelo, enviarase ás familias INFOGRAFÍAS cos aspectos relevantes do plan. Se man-
dará tamén por mail. 

-En canto estea activado EDVOICE para todas familias, será a forma habitual de envío de novidades. 
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Id. Medidas de limpeza 
 
19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír 

datos de carácter persoal) 

- Limpadora (mañá):  

• Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado.  
• Limpeza da zona 1 antes de entrar. 
• Limpeza/desinfección como mínimo dos baños tres veces ao longo da xornada lectiva. E todas 

as requeridas tras cada uso. 
• Limpeza dos pasamáns de todas as zonas comúns: Entradas e accesos as aulas nas zonas 

1,2 e 3 despóis de entrar (9.00), ao voltar do recreo (media mañá).  
• Limpeza e desinfección da zona 1 despóis da saída. 

- Limpador/as (tarde):  

• Limpeza e desinfección de todas as aulas e espazos de zonas 2 e 3. Repaso de todas as zo-
nas comúns, incluídas as da zona 1. 

 

 
 
 
20. Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal 

ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu 
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal) 

- Limpadora de mañá: de 8h a 14.15h. 
- Limpadores/as de tarde: de 15:00h a 22.00h  

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

- Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 
este labor, como son as luvas e a máscara. Aconséllase o emprego de elementos de protección ocu-
lar, ben sexan lentes ou pantalla.  

- Cada unha terá o seu propio kit de material cos utensilios básicos.  

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

- En cada baño existirá unha señal  que marcará se está hixienizado (verde) ou aínda non (vermello). 

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

En todas as aulas o titor/a do centro garantizará as ventilacións necesarias das aulas. 

A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado. O resto das ventilacións serán 
antes da baixada ao recreo, antes de comer (13.00) e no momento da recollida despóis da comida. 

A criterio do profesor pode facer as ventilacións adicionáis que considere. 

 
 
24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), 
para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras, restos 
da comida).  

- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral 
(virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...)  

- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, empregando unha 
bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar riscos ao persoal de limpeza.  

 
 
 

Id. Material de protección 
 
25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

O material COVID será centralizado pola dirección do centro. 
 
Cada profesional recibirá por parte da empresa: 

- Dúas máscaras quirurxicas desbotables diarias (ata que se sustitúan por Hixiénicas 
homologadas lavables) 

- 3 máscaras FPP2 para cando o uso sexa o indicado polas autoridades sanitarias. 
- Dúas batas ( a solicitude dos profesionais). 
- Luvas de latex ou vitrilo. As que sexan necesarias. Con reposto. 
- Unha pantalla (donada polo movemento maker). 

 
26. Determinación do sistema de compras do material de protección 

- O aprovisionamento de máscaras para o profesorado desde a entrada no centro hasta a saída e do 
resto de persoal non docente será individual. O calculo mensual será de 2 máscaras quirúrxicas por 
xornada e profesional. A entrega será mensual. Cada profesional disporá dunha pantalla protectora que 
será usada a criterio de cada un. A empresa encargou máscaras hixiénicas lavables para sustituir este 
suministro cando sexa posible. 
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- Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex ou 
vitrilo, que estarán ubicadas en cada aula e na zona común de ATES. 

- Hidroxel:  haberá nas zonas de entrada e en cada aula. 
 
27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

 Se fara entrega a cada profesional con acuse de recibo. 
 
 
 
 
 
 

Id. Xestión dos abrochos 
 
28. Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro 

ou unha remisión ao plan de continxencia) 

- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas com-
patibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID- 19, 
ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 
diagnosticada de COVID-19.  

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas 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. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 
ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar sínto-
mas 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 de seguir as instrucións do cen-
tro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.  

- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro educativo tanto sexa 
do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-
19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle 
informativa sinalada no punto 2 do protocolo).  

Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do cen-
tro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen 
se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a considera-
ción de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio du-
rante 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 dun test diagnóstico. Se non houbese cita para 
as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria.  

- Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Terri-
torial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro educativo 
(aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número 
de contactos identificados en cada abrocho.  
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- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias 
aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes su-
postos:  

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da 
totalidade do grupo da ZONA que conforma o grupo de aulas descrito en apartados anteriores 
ao compartir entradas, saídas, recreos e transportes.  

• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase 
acordar a medida do peche da totalidade do centro educativo, dada a dimensión do noso cen-
tro. 

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas para o ensino 
a distancia, cando sexa posible (no caso de baixas ou aillamentos, as persoas afectadas teñen que su-
perar dita situación). 

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de 
reactivación seguindo as instruccións das autoridades sanitarias e educativas. 

 
29. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse 

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

Director 
Membro do equipo COVID por delegación. 
 
 
 
 
 

 
 

Id. Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade 
 
30. Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude, 

de ser o caso, de persoal substituto) 

QUALTIS. Empresa de prevención contratada. 
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Id. Medidas de carácter organizativo 
 
31. Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

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

Entrada: 8.45 alumnos sen transporte. Os alumnos con transporte entrarán a partir das 9.00 (timbre). 
Nunca antes. 
Saída: 13.45 para alumnos sen transporte. Os alumnos con transporte baixarán as 14.00 (timbre). 
 
Todas as medidas serán referentes a cada zona en particular. As alumnos/as de distintas zonas non  
(CHALÉ (Z1), XIMNASIO(Z2) E OBRADOIRO(Z3)). 

 

ENTRADAS (Todos con máscara posta agás prescripción médica ou imposibilidade comuni-
cada): 

8.45: ALUMNOS QUE CHEGAN POLOS SEUS MEDIOS. FORMA PREFERENTE DE VIR E MAR-
CHAR DO CENTRO. 

 Entran polo portalón grande según se lles vaia dando paso por aulas (ATE (EL) vestida con protec-
ción), onde se lles tomará a temperatura (sustituído por declaración responsable asinada pola fa-
milia cando as teñamos) e se dirixirán directamente á súa aula acompañados polo titor/a. Os que pre-
cisen apoio adicional serán acompañados/as polos profesionais de cada zona (TITOR/A). 

A partir das 9.00: ALUMNOS QUE CHEGAN EN TRANSPORTE ESCOLAR (1 autobús e 2 furgo-
netas de ser necesario. CADA ZONA TERÁ O SEU TRANSPORTE). ESPERAN NO TRANSPORTE 
ATA QUE LLES INDIQUE QUE PODEN BAIXAR POR QUENDAS. NON PODE SUBIR AO BUS NIN 
ACUDIR AO CENTRO NINGUN ALUMNO/A QUE TEÑA 37,5 GRADOS DE FEBRE OU MÁIS. 

A toma de temperatura realizase antes de subir ao transporte. Ao chegar as furgonetas entran ao patio. 
Alí baixa de xeito dirixido o alumnado (ZONA 3 e 2). 

O autobús avisa da chegada (Entran pola porta exterior da esquina). Co apoio liberado de zona vanse 
baixando alumnos/as que se acompañan por ATE da zona ata ser dirixidos ata as súas aulas. ZONA 1. 
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SAÍDAS (Todos con máscara posta agás prescripción médica ou imposibilidade comunicada): 

13.45: ALUMNOS QUE MARCHAN POLOS SEUS MEDIOS. FORMA PREFERENTE DE VIR E MAR-
CHAR DO CENTRO. 

 SAEN polo portalón grande ( COA SUPERVISIÓN DO PROFESIONAL SEN TITORÍA DE CADA 
ZONA). Ollo coas distancias de distanzamento entre as zonas. Entrega primeiro zona 3, despois zona 2 
e , por último, zona 1. Con esta orde todos ven pasar as outras zonas sen mesturarse. 

A partir das 13:55: ALUMNOS QUE SAEN EN TRANSPORTE ESCOLAR (1 autobús e 2 furgone-
tas de ser necesario. CADA ZONA TERÁ O SEU TRANSPORTE). ESPERAN NO TRANSPORTE ATA 
QUE LLES INDIQUE QUE PODEN BAIXAR POR QUENDAS. 

As furgonetas agardan no patio. Acompañan os titores/as. Alí cargan o alumnado (ZONA 3 e 2). 

Cos titores e o apoio liberado de ZONA 1 os alumnos/as dirixense ao bus pola porta da oficina ata a 
porta da esquina (saída habitual). 

 
 
32. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as 

circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos 
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse 
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—) 

As zonas de espera no exterior do centro deben manter as distancia de seguridade entre familias e 
alumnado. Poremos unhas sináis de referencia para axudar a cumprir coas distancias. 
 
 
Na porta habilitada para a entrada (dende alí haberá sinalización) unha ATE (EL) recibe ao alumnado e 
fainos pasar por orde ata o porche. Alí fai a toma de temperatura (non se permite o acceso ao centro 
a alumnado que neste control presenten temperatura de 37,5 grados ou superior) e dirixe ao alumno 
á súa aula. Entrarán primeiro os de zona 1, despóis os de zona 2 e , por último, os de zona 3. 
 
 
 
Z1 
ENTRADA 
Portalón verde/Porta da esquina (so usuarios do Bus). Entrada pola porta principal do CHALÉ.  
PORTA-OFICINAS-ESCALEIRA-AULA 
 
A saída terá percorrido inverso. A orde de saída se coordinará entre as 4 aulas. 
 
 
Z2 
ENTRADA 
Portalón verde. Entrada a cada aula directamente. 
 
A saída terá percorrido inverso. A orde de saída se coordinará entre as 3 aulas da zona ximnasio. 
 
Z3 
ENTRADA 
Portalón verde e subida a TVA. 
A saída terá percorrido inverso. A orde de saída se coordinará entre as 3 aulas.  
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33. Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de 

prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación) 

- Será preceptivo colocar cartelería informativa nos accesos ao centro, en itinerarios de deambulación e 
nas aulas e nos espazos comúns.  

 - A información será a xeral relacionada coa covid e coas medidas de seguridade básicas.  

- Os corredores estarán marcados con bandas indicativas das rutas a seguir.  

- Haberá marcas con zonas de espera para entrar ao colexio no portón principal. Deben respetarse. 

 

 
 
34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Haberá un transporte exclusivo por cada ZONA que será acompañado polo profesional que está 
asignado nesa zona. Manteñense os mesmos contactos que no colexio. 

 
35. Asignación do profesorado encargado da vixilancia  (só datos numéricos) 

- Entradas: 
1  ATE controlará a entrada e toma de temperatura. E mandará aos alumnos/as cos titores que agarda-
rána na porta da súa zona para secuenciar esta entrada. 

- 3 Recreos: 
3 PROFESIONÁIS e 1 ATE EN CADA RECREO PARA UN MÁXIMO DE 22 ALUMNOS/AS 

Saídas: 

TITORAS E PERSOAL DE APOIO (DESCRITO NO APARATADO 31) 

 
 

Id. Medidas en relación coas familias e ANPA 
 
36. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de 

madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán 
ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan) 

NON HAI SERVIZO DE GUARDERÍA. NON SE PODE ACCEDER AO CENTRO ANTES DA ENTRADA. 
 

 
37. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para 

a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser 
coordinadas co organizador do servizo) 

Non é posible facelas de xeito presencial coas condicións actuáis da situación sanitaria que activa deste 
protocolo. 
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38. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

Todas as reunións de Consello Escolar, agás a do día 7 de setembro serán NON PRESENCIAIS. 
 
 

 
39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As previstas son unha reunión xeral por vía telemática de apertura do curso o día 9 de setembro as 
18.00 
 
As titorías son como mínimo unha en Outubro e outra en Xuño por cada alumno/a de xeito telemático, 
preferentemente os martes de 16.00 a 18.00. 
 
 O resto son con cita previa, tentando respetar os martes de 16.00 a 18.00. 

 
40. Normas para a realización de eventos 

Non hai ningún evento previsto. Anulados pola prudencia. Este protocolo será revisado cada mes. 
 
 

Id. Medidas para o alumnado transportado 
 
41. Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo 

de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte) 

VER APARTADO 31. O uso previsto é de dous buses e 1 furgoneta de 9 prazas (con utilización de 4). 
Queremos respetar o transporte por zonas. 

 

Id. Medidas de uso do comedor 
 
Debido a imposibilidade de manter o comedor no espacio habitual so nos queda a posibilidade de facelo nas aulas 
en hoario lectivo para poder ser atendido polos titores e profesionáis de cada ZONA. Farase comedor no aula de 
13.00 a 13.45. 
 
 
42. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o 

uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal 
do centro) 

Cada alumno/a comerá na súa mesa de traballo, na súa aula. O horario de comedor será de 13.00 a 
13.45 (o horario e o espazo pode sufrir axustes polas necesidades de apoio de algún alumno). So come 
o ALUMNADO.  

 
43. Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as 

diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal) 

Con esta organización cada zona contará con os titores para manter os grupos-aula de cada zona. 
Cada zona contará ademáis co apoio de ATEs e de un profesional a maiores (xa descrito). 
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44. Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal) 

Non vai a haber persoal de cociña. Contratamos, provisionalmente, un catering (EUREST) como 
medida para facilitar todo o proceso de distribución das comidas nas aulas. 
 
 

 
 

Id. Medidas específicas para o uso doutros espazos 
 
45. Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do 

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

A aula de logopeda con pequenas adaptacións de seguridade será usada pola Logopeda para realizar a 
súa actividade coa zona 2. Tras cada sesión se hixienizará o espazo. 
 
O aula obradoiro será usado polo mestre de tecnoloxía para impartir as súas clases en pequeno grupo 
(máximo 3 alumnos dun mismo aula) na zona 3. Cada día irá a metade dun aula antes do recreo e a 
metade despois. O ser convivintes, facilita a hixenización do sitio. 
 
O aula marrón (valeira) será habilitada para todos os traballos que deba desenvolver o orientador co 
alumnado de zona 1. Será hixienizada tras cada utilización. O orientador non pode recibir xente no seu 
despacho. 
 

 
46. Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física) 

A Educación Física terá asignado un horario a partir do luns 14 de setembro no que cada aula, se o 
tempo o permite pode baixar ao patio co seu titor/a. Ten que ser ao aire libre. En outubro tentaremos 
organizar as cousas doutro xeito coa contratación dun docente ao que imos asignar este cometido (no 
noso centro non está recoñecida a posibilidade de contar cun especialista en E.F.). 

 
47. Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de uso educativo) 

 
As únicas posibilidades (opción baixo demanda a valorar por cada titor/a) é que os alumnos saian do 
aula para poder traballar nos espazos da súa zona atendidos por un profesional (ver punto 45) 
 
Non vai haber cambios de aula, salvo forza maior. Nese caso os alumnos so poderían ocupar un 
espazo na mesma zona que teñen asignada. 

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

protocolo) 

Espazo sen uso.  
 
49. Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á realidade 

do centro) 

Zona 1: Aseos do primeiro andar. Mestres no segundo andar. 
 
Zona 2: Aseos nas aulas vermella e rosa. Aseos zona ximnasio. 
 
Zona 3: Aseos da zona comedor do primeiro andar. 
 
Os aseos da zona comedor non serán utilizados salvo caso de necesidade.  
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Id. Medidas especiais para os recreos 
 
50. Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos 

mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas 
previsións propias para os grupos estables de convivencia) 

Os horarios serán asignados por ZONAS. 
 
A zona 1 terá recreo e asignación de patio de 10.40 a 11.00 
A zona 3 terá recreo e asignación de patio de 11.05 a 11.25 
A zona 2 terá recreo e asignación de patio de 11.30 a 11.50 
 
O patio farase no exterior e tentando manter o máximo distanzamento social. 
En caso de choiva o alumnado de cada quenda pode dividirse nos espazos cubertos de xardín e patio 
principal. O alumnado pode baixar a merenda ao patio. 
 

 
51. Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia, 

existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal) 

En cada zona haberá sempre un mínimo de dous profesionáis na garda de patio. Establecerase un 
horario coas quendas.  
 

 
 

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

 
52. Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na 

mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula) 

- Recoméndase o inicio da xornada o repaso das normas relacionadas co COVID e este protocolo. De-
ben terse en consideración os riscos máis importantes a os que estamos expostos (incluído o contacto 
con sustancias tóxicas como o hidroxel ou os pulverizadores. 

- O Traballo no aula será sempre individualizado e mantendo una distancia mínima de 1,5 m. 
Toda esta circunstancia non debe facernos perder de vista os nosos obxectivos  prioritarios pe-
dagóxicos: preparación para teletraballo , traballo académico por competencias (revisión/reali-
zación do marcado nas ACIS vixentes), actividades complementarias seguras, etc. Todo isto terá 
especial relevancia no deseño das programacións de aula. 

- Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizar distintas 
quendas. 

- Os obradoiros/especialidades serán adaptados a grupos moi reducidos ou individuais e procurando a 
desinfección do material (ferramentas, material logopédico, etc) despois de cada uso.  

- O uso de máscara será permanente. Poden quitala coa supervisión do mestre para facer un “pequeno 
descanso” nunha zona habilitada cercana a fiestra. De xeito moi dirixido todo o proceso e de xeito indi-
vidual por quendas. O cambio de máscara se fara individualmente coa supervisión do titor en espacio 
exterior (recreo). 
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53. Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os xogos 
e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda) 

Os recreos serán de 20 minutos por zona, en caso de que non chova. Se chove o alumnado non deberá 
usar os patios cubertos de xeito libre. Preferentemente quedarán no aula. 
 

A merenda realizarase de xeito individual en espazos diferenciados. No caso de ser posible no patio 
exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. Para isto poden empregarse as 
sillas postas ao redor da pista principal. 

 

Id. Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres 
 
54. Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e 

ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

Para minimizar o traballo no posible da limpiadora da mañá debemos concentrar o uso dos espacios 
descritos nos apartados anteriores. O aula maker, a biblioteca, o ximnasio e o comedor poden solicitarse 
para o seu uso a dirección do centro. 
 
 

 
 

Id. Medidas especificas para alumnado de NEE 
 
55. Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas concretas en 

relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

Recalcamos dous aspectos: 

- No caso de alumnado sen posibilidade de usar máscaras valorarase co titor alternati-
vas (separadores ou mamparas no aula, pantallas, saídas individuais ao exterior, etc.). 

- No caso de necesidades de apoio á marxe deste protocolo se estudiarán todas as posi-
bilidades cos titores correspondentes. A maioría xa están tomadas en conta na diná-
mica habitual e no reparto de apoios. 

 
 
56. Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 

extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada 
circunstancia) 

O grupo/titor é a base do bo funcionamento deste protocolo. As zonas e os seus apoios deben manterse 
de forma ríxida. 
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Id. Previsións específicas para o profesorado 
 
57. Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estableceranse as medidas que 

sexan oportunas en función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de 
vending ou cafeteiras) 

Reunións:  

• Para a reunión de apertura de curso (3 de setembro) que implica a participación de todo o pro-
fesorado e profesionáis empregarase o ximnasio, xa que ten as dimensións axeitadas para 
manter unha distancia social axeitada. O mesmo se fará co primeiro Consello Escolar (7 de se-
tembro). 

• A seguinte reunión (claustro) será telemática o día 9 de setembro as 10.00. 

Todo o resto de reunión desde o comezo do curso con alumnados serán de xeito telemático 
(De 16.00 a 18.00 os luns e martes). Evitaremos no posible a presencia do prodesorado no 
centro en horario non lectivo. So se convocará presencialmente por necesidade a profesores/as 
no noso horario habitual NON LECTIVO (luns e martes). 

As titorías xa están referidas noutro apartado. 
 
58. Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos órganos 

colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de comunicación a distancia) 

Telemáticas. 
 
 

Id. Medidas de carácter formativo e pedagóxico 
 
59. Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención fronte a 
COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha 
previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2) 

A definir na PXA. 
 
 

 
60. Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información das medidas de 

prevención e a distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación, así 
mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención 
e protección; establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro). 

- Empregaranse todas as canles de comunicación reflectidas no Plan de Comunicación do colexio para 
a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas polas 
Consellerías de Educación e Sanidade.  

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

Nomearase no primeiro claustro. 
 
62. Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter aquelas previsións 

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

Non nos afectan porque están enfocadas a medidas académicas. No noso caso temos como punto de 
partida as ACIS do curso pasado. 

 
63. Difusión do plan (o “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a 

disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa, 
será obxecto de difusión na páxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas) 

O Documento será repartido a todos os profesionáis en soporte papel e en soporte dixital. Será obxeto 
da primeira reunión e do primeiro claustro. 
 
As familias recibirán unha circular informativa cos aspectos máis importantes deste documento recibirán 
por mail o documento que lles será presentado en reunión o día 9 de setembro. 
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