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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
 

 1.1 Datos do centro 
 

Código Denominación 

32008665 CPR Plurilingüe Divino Maestro 
 

Enderezo C.P. 

Rúa Madre Soledad de la Cruz,1. 32001 

Localidade Concello Provincia 

Ourense Ourense Ourense 

Teléfono Correo electrónico 

988217800 colexiodivinomaestro@dimaourense.com 

Páxina web 

www.dimaourense.com 

1.2 Membros do equipo COVID 

Teléfono de contacto   

Teléfono de contacto  
Teléfono do centro  

Móbil persoal 

 
988217800 
670794351 

Membro 
1 

ÁLVARO CID BRAGADO Cargo DIRECTOR XERAL 

Tarefas 
asignadas 

•Nomear membros do equipo COVID 
•Coordinación COVID 
•Manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes 
órganos da Consellería de Educación e, de ser o caso, da Consellería 
de Sanidade ou con Sergas, coa persoa asignada do centro de saúde 
así como co persoal do centro e coas familias e alumnado. 
•Distribuír ou organizar a distribución do material de protección, levar 
a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e 
gastos producidos en colaboración coa directora pedagóxica. 
•Levar individualizados o inventario e contabilización dos custos do 
material con respecto ás restantes subministracións do centro 
•Manter informada á comunidade educativa sobre os protocolos de 
actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúdo 
implantadas no centro. 
•Interlocutor coa administración (canle informática), co centro de 
saúde e coas familias. 
•Xestionar a plataforma educovid. 
 

mailto:colexiodivinomaestro@dimaourense.com
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Teléfono do centro  
Móbil persoal 

988217800 
650230431 

Membro 2 MARÍA SALOMÉ VILACHÁ FERNÁNDEZ Cargo DIRECTORA 
PEDAGÓXICA 

Tarefas 
asignadas 

•Preparar e ter actualizada a relación de todo o alumnado e do 
persoal do centro (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 trasladado ás autoridades 
sanitarias. 
•Revisar o funcionamento do protocolo nas entradas, saídas, 
recreos, cambios de clase, uso aseos,.. e propor as modificacións 
necesarias. 
•Distribuír ou organizar a distribución do material de protección, 
levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os 
consumos e gastos producidos en colaboración co resto do 
equipo. 
•Recoller e rexistrar os avisos dos membros da comunidade 
educativa logo da auto-enquisa e as de outras situacións. 
•Identificar, a través das titorías, ao alumnado que teña problemas 
de conexión ou falla de equipamento para que a Consellería 
adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais 
dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 
•Manter informada á comunidade educativa sobre os protocolos 
de actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da 
saúdo implantadas no centro. 

 
  

Teléfono de contacto  
Teléfono do centro  

Móbil persoal 

 
988217800 
637858182 

Membro 3 RUT MARÍA CHAVES IGLESIAS Cargo COORD. DE ACCIÓN 
EVANXELIZADORA 

Tarefas 
asignadas 

•Recoller e rexistrar os avisos dos membros da comunidade 
educativa logo da auto-enquisa e as de outras situacións. 
•Revisar o funcionamento do protocolo nas entradas, saídas, 
recreos, cambios de clase, uso aseos,.. e propor as modificacións 
necesarias. 
•Manter informada á comunidade educativa sobre os protocolos de 
actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da 
saúdo implantadas no centro. 
•Comprobar que as medidas levadas a cabo nos diferentes 
protocolos de actuación lévense a cabo adaptadas ao alumnado de 
NEAE 
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1.3 Espazo de illamento 

Habilitarase para tal fin  a sala continua ao Departamento de Orientación.( Antiga sala do 
ANPA) 
Este espazo estará dotado de padiola, dispensador de xel hidroalcohólico, panos 
desbotables, máscaras de protección(FFP2), luvas, papeleira con tapa, desinfectante, 
pantalla facial e bata desbotable.  

 
 
 

1.4 Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa  

 

ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL 20 

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL 25 

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL 24 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 25 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 25 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 25 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 21 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 26 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 25 

ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 23 

2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 27 

3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 24 

4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 22 

ETAPA DE FORMACIÓN XERAL BÁSICA 

1º DE FORMACIÓN XERAL BÁSICA 14 

2º DE FORMACIÓN XERAL BÁSICA 17 
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1.5 Cadro de persoal do centro educativo (non publicar os datos) 

PROFESORADO E PERSOAL DOCENTE  36 
Apelido e nome Correo electrónico Etapa 

1 Álvarez Castro, Ana Isabel anaialvarezcastro@dimaourense.com EI 

2 Borrajo Zon, Patricia patriciaborrajo@dimaourense.com ESO 

3 Chaves Iglesias, Rut María rutmariachaves@dimaourense.com EP 

4 Cid Bragado, Álvaro cidbragado@dimaourense.com EP 

5 Covelo Saavedra, Andrea andrea.covelo@dimaourense.com DO 

6 Estévez Couceiro, Ledicia lediciaestevez@dimaourense.com EP 

7 Fariñas Pérez, Lucas lucasfp92@gmail.com EP 

8 Fernández Constenla, Lucía luciafdzconstenla@dimaourense.com EI 

9 Fernández Dopazo, Mª Carmen mfdopazo@dimaourense.com DO 

10 Fernández Fernández, Salvador salvafefe@dimaourense.com FPB 

11 Girón Vélez, Carmen Belén belengiron@dimaourense.com FPB 

12 Grande Blanco, María Luz grandeblanco@dimaourense.com ESO/EP 

13 López Ben, Daniel dlben@dimaourense.com ESO 

36 López Rodríguez, Paula paulalopez@dimaourense.com DO 

14 Manzano González, David davidmanzano@dimaourense.com EP 

15 Martínez Fernández, Manuel manuel.martinez@dimaourense.com EP 

16 Novelle Fernández, Marco A. marco@dimaourense.com ESO 

17 Obeso Iglesias,Mª Paz maripaz203@gmail.com  

18 Pato Nieto, María Carmen mari@dimaourense.com FPB 

19 Pérez Campos, José Florencio floren@dimaourense.com ESO 

20 Pérez Díaz, Daniel danielperez@dimaourense.com FPB 

21 Pérez Rodríguez, Sabela sabe.al@dimaourense.com DO 

22 Pérez Pérez, Andrea andreaprezprez@gmail.com DO 

23 Ramírez Pérez, Lorena lorena_rampe@dimaourense.com EI 

24 Rodríguez Alonso, Yanet yanetrodriguez22@gmail.com EP 

25 Rodríguez Vázquez, Mª Teresa mariateresarodriguezvazquez@dimaourens
e.com 

ESO 

26 Vázquez Fernández, F. Javier javier.vazquez@dimaourense.com ESO/EP 

27 Vidal Rodríguez, María Belén vidalrodriguez@dimaourense.com EP 

28 Vilachá Fernández, Concepción concevf@dimaourense.com ESO 

29 Vilachá Fernández, MªSalomé salome@dimaourense.com ESO 

30 Vilas López, Héctor hector@dimaourense.com EI 

PERSOAL NON  DOCENTE 

31 Barreiro Lorenzo, Mª Ángeles geli@galicia.com 
32 Gutiérrez Suárez, Monserrat monsegutierrezsuarez@gmail.com 
33 González González, Sheila administracion@dimaourense.com 
34 Rodríguez Calzada, Mª Teresa mtrcalzada@gmail.com 
36 Obeso Iglesias,Mª Paz maripaz203@gmail.com 

mailto:paulalopez@dimaourense.com
mailto:andreaprezprez@gmail.com
mailto:yanetrodriguez22@gmail.com
mailto:geli@galicia.com
mailto:monsegutierrezsuarez@gmail.com
mailto:administracion@dimaourense.com
mailto:mtrcalzada@gmail.com
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1.6 Determinación dos grupos estables de convivencia 
 

Grupo Aula Etapa :EDUCACIÓN INFANTIL PLANTA -1 Un grupo por curso 

4 EI 4 EI Nº de alumnado asignado 20 Nº de profesorado 
asignado 1,8(23),30,24 

5 EI 5 EI Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado 
asignado 

8(23), 1,24 

6 EI 6 EI Nº de alumnado asignado 24 
Nº de profesorado 

asignado 30,17,24,1 

Grupo Aula Etapa :EDUCACIÓN PRIMARIA PLANTA 1 Un grupo por curso 

1 EP 1 EP Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado 
asignado 24,27,15,26,12,7 

2 EP 2 EP Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado 
asignado 

27,24,7,12,26 

3 EP 3 EP Nº de alumnado asignado 25 
Nº de profesorado 

asignado 14,6,15,12,7 

4 EP 4 EP Nº de alumnado asignado 21 Nº de profesorado 
asignado 

3,14,7,26,27,6,15 

5 EP 5 EP Nº de alumnado asignado 26 
Nº de profesorado 

asignado 6,7,12,15,4,26 

6 EP 6 EP Nº de alumnado asignado 25 Nº de profesorado 
asignado 15,4,6,26,7 

 

Grupo Aula Etapa :EDUCACIÓN SECUNDARIA PLANTA 2 Un grupo por 
curso 

1 ESO 1 ESO Nº de alumnado asignado 23 
Nº de profesorado 

asignado 12,19,16,28,13,26 

2 ESO 2 ESO  Nº de alumnado asignado 27 Nº de profesorado 
asignado 

26,19,16,28,29,25,12,13 

3 ESO 3 ESO Nº de alumnado asignado 24 
Nº de profesorado 

asignado 
28,19,16,28,29,25,12,13

,26 

4 ESO 4 ESO Nº de alumnado asignado 22 Nº de profesorado 
asignado 

2,19,16,28,29,12,13,11,2
6 

 

Grupo Aula Etapa FPB PLANTA 0 Un grupo por curso 

1 FPB MULTIFU
NCIONAL 

Nº de alumnado asignado 13 Nº de profesorado 
asignado 

18,20,10,11 

2  FPB 2  FPB Nº de alumnado asignado 16 Nº de profesorado 
asignado 

11,20,10,18 
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*OBSERVACIÓNS: O profesorado asignado a cada grupo aumentará en función dos 
apoios no grupo e das necesidades de substitucións ante as ausencias/ baixas dos 
docentes. 
 

1.7. Medidas específicas para grupos estables de convivencia  

• O alumnado  e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de 
usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro 
educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do 
alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico 
para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. 
• En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado 
establecerase, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán 
criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de 
convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro 
educativo 
• Na etapa de Educación Infantil, conformando grupos estables de convivencia, 
na aula traballarase mediante grupos dun máximo de 5 alumnos/as 
(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisións dos 
grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O 
grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes 
grupos. Nos espazos comúns do centro a máscara será obrigatoria , porén para o 
profesorado e o persoal non docente que teña contacto cos grupos de infantil. 
• O alumnado accederá con máscara a aula ,unha vez finalizada a desinfección 
de mans (xel hidroalcohólico) e calzado ( alfombra desinfectante) . 
• O alumnado de EI  e EP non poderá ser acompañado por persoal alleo ao centro, 
entrará na quenda correspondente e se dirixará a aula e concretamente a súa 
mesa colocando a roupa e mochila na súa cadeira. 
• O emprego das perchas realizarase cando sexa posible o distanciamento  de 
non ser así empregarase bolsas individuais. 
• A maior parte da xornada lectiva empregarán a súa aula agás na clase de 
educación física, ou psicomotricidade en educación infantil, que empregarán o patio 
de infantil ou do centro  e tamén o ximnasio Pódese empregar a aula de musica, 
laboratorio, aula de informática e biblioteca.  
• Tamén empregarán , a aula de informática e, o alumnado que corresponda, a 
aula  de PT e/ou de AL. 
• En infantil, terán o recreo no seu patio no mesmo tempo. 
• O resto do colexio terán un espazo diferenciado no patio no recreo e poden 
socializar e xogar entre cos membros dos seu grupo estable  
• Evitarán a interacción con outros grupos do centro educativo, limitando ao 
máximo o número de contactos. 
• Terán asignado un cuarto de aseo en exclusiva para o grupo. Sinalizaranse as 
portas dos váteres para o alumnado de cada curso. 
• A merenda de media mañá en infantil realizarase na aula, por quendas e con 
seguridade, evitando estar sen máscara a distancias curtas. O poñer e quitar a 
máscara sempre irá acompañado da limpeza de mans. 
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1.8 Canle de comunicación  

A súa finalidade é 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 

• O persoal non docente comunicarase directamente coa dirección xeral ou 
pedagóxica. 

• O profesorado comunicarase directamente coa dirección xeral ou pedagóxica. 
• As familias deberán comunicar mediante a plataforma ESEMTIA, ao titor/a do 

seu fillo/a, que informará ao coordinador COVID, e no seu defecto a calquera 
membro deste equipo. 

• As familias tamén poden avisar telefonicamente no número 988217800,e a 
encargada de portaría informará ao coordinador COVID e no seu defecto a 
calquera membro deste equipo. 

 

1.9. Rexistro de ausencias  

É o procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 
• A directora pedagóxica rexistrará nunha folla de excell diariamente as 
ausencias do persoal. 
• Cada titor/a, revisará diariamente, as ausencias e xustificacións do seu 
alumnado, por ESEMTIA, empregando a mensaxería desta aplicación para 
informar a directora pedagóxica das incidencias relacionadas ca COVID.  
• A directora pedagóxica realizará un rexistro mediante unha folla de Excell das 
ausencias relacionadas coa sintomatoloxía do COVID. 

 

1.10. Comunicación de incidencias  

É o procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 
educativas. 

• Aviso ao coordinador COVID. 
• Comunicación do coordinador COVID coas autoridades sanitarias e a familia 

do afectado: 
o Chamada telefónica á familia do afectado/a. 
o Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
o Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 
o Subida de datos á aplicación EDUCOVID 

 
2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

2.1 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. 

• Todos os pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do 
posto do profesorado. 
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• Adoptarase a maior distancia posible entre pupitres, como mínimo de un metro 
e vinte centímetros en Educación Secundaria e Formación Profesional Básica. 

• Na organización dos grupos de infantil, na aula traballarase en mesas dun 
máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), estes grupos 
traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes 
grupos. 

• En Educación Primaria a distancia a manter entre postos escolares será a 
máxima que permita a aula, unha vez retirado o mobiliario non indispensable, e 
así obter o máximo distanciamento posible.   

• En Educación Secundaria e FPB a distancia a manter entre postos escolares será 
coma mínimo de 1,2m  unha vez retirado o mobiliario non indispensable, e así 
obter o máximo distanciamento posible.   

 
• O profesorado terá unha zona de seguridade onde o alumnado non poda 

acceder ao carón da súa mesa e preto ao encerado. 
 

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL 
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5º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

6º EDUCACIÓN INFANTIL 
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1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

 
6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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1º EDUCACIÓN SECUNDARIA 

2º EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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3º EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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1º FORMACIÓN BÁSICA PROFESIONAL 

 

 
 

2º FORMACIÓN BÁSICA PROFESIONAL 
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2.2. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  

Especificar se  o tamaño da aula non permita as distancias mínimas e identificación 
de espazos ou salas para asignar a grupos. 
Na aula de informática podemos asegurar a distancia de seguridade para grupos 
menores o iguais a 25 

 

2.3 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. 
 
 As aulas dos especialistas en PT e AL serán as habituais. Estas aulas contan con 
espazo suficiente para atender ao alumnado mantendo a distancia de seguridade e as 
medidas de hixiene necesarias. O centro facilitará todos os recursos necesarios para 
levar a cabo a intervención de xeito seguro. 

• Aspectos a ter en conta para o uso das aulas de PT , AL e despacho do DO: 
o Informarase e pedirase autorización por escrito ás familias para asistir 
á aula de PT , AL ou despacho da coordinadora DO 
o Non se mesturarán alumnos de diferentes grupos durante a mesma 
sesión. 
o Priorizarase a realización de apoios na aula, sempre que sexa posible. 
o Ventilarase e desinfectarase a aula entre sesións. 
o Lavaranse as mans ou aplicarase hidroxel antes e despois de cada 
sesión. 
o Usaranse as medidas de protección necesarias, como o emprego dunha 
pantalla de protección de metacrilato ou similar cando sexa necesario 
o Non se compartirán obxectos ou material de traballo, en caso necesario, 
hixienízanse antes de cada uso. 
o  As titorías con pais/titores legais faranse preferiblemente mediante vías 
non presenciais 
o No caso de que o alumnado destas aulas non teña autonomía, 
organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo 
centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos 
de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, 
tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa 
preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 
o O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na 
identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado 
precisa para a súa atención. 
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PROTOCOLO COVID ANEAE: 
A atención ao ANEAE lévase a cabo nos espazos correspondentes ao Aula de 
Educación Especial 1, Aula de Educación Especial 2, Aula de PT, Aula de AL e 
despacho de Orientación. 

O alumnado con NEAE recibe atención segundo a distribución horaria establecida. 
Cada quenda estará formada por entre 1 e 4 alumnos/as, procedentes do mesmo 
grupo burbulla, que empregarán sempre a mesma mesa e cadeira que gardan a 
distancia reglamentaria entre si. 

Os espazos serán ventilados durante 10 minutos entre intervención e intervención. 
Asimesmo, nese espazo de tempo, procederáse á desinfección das mesas, cadeiras 
e obxectos de uso común empregados durante as mesmas. 
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Todo o alumnado emprega mascarilla na estancia e durante todas as sesións, agás 
o de Educación Infantil que polas súas características non a empregan (non é de 
uso obrigado pero si aconsellable). 

Antes de entrar e ao abandoar o aula, desinfectan as mans con xel hidroalcoólico 
aqueles que pertencen ás etapas de Primaria e Secundaria e se non existen 
alegacións que o impidan e as lavarán con auga e xabón aquel alumnado de 
Educación Infantil sobre o que se intervén. 

O alumnado da Aula de Educación Especial, de AL e de PT, acudirá ao seu aseo de 
referencia e usará os corredores e entradas segundo o establecido respecto da 
súa aula de referencia e grupo burbulla, na medida do posible mantendo a distancia 
respecto doutras persoas. 

 

NIVEL ANEAE GRUPO/QUENDA ESPAZO  

2º EP G. F. G. (Mesa 1) INDIVIDUAL Orientación. 

3º EP Z. S. D. (Mesa 4) 
Z. S. D. (Mesa …), I. G. A. (Mesa …) 
V.N. R. (Mesa 5) 

INDIVIDUAL 
GRUPO A 
 
INDIVIDUAL 

Aula EE 1 
Aula de AL. 
 
Aula PT 

5º EP I. G. L. (Mesa 1) 
I. G. L. (Mesa 4) 
D.C. L. (Mesa 1) 

INDIVIDUAL 
INDIVIDUAL 
INDIVIDUAL 

Aula EE 1 
Aula de PT 
ORIENTACIÓN 

6ºEP L. R. C. (Mesa 6), R. C. L. (Mesa 3), 
M. A. P. C. (Mesa 1), J. C. (Mesa 7) 

GRUPO A Aula PT 

1º ESO M. D. P. (Mesa 1), I. C. D. (Mesa 2), P. 
G. I. (Mesa 3) 
 
M. D. P. (Mesa…), I. C. D. (Mesa …), 
P. G. I. (Mesa …) 

GRUPO A Aula EE 1 
 
 
Aula EE 2 

2º ESO N. G. C. (Mesa 1) 
V.N.D (Mesa 1) 

INDIVIDUAL 
INDIVIDUAL 

Aula EE 1 
ORIENTACIÓN 

3º ESO A. G. F. (Mesa 2) 
R.T.A (Mesa I) 

INDIVIDUAL 
INDIVIDUAL 

Aula EE 1 
ORIENTACIÓN 

4º ESO I.G.S. (Mesa 1) 

S.B.L (Mesa 1) 

INDIVIDUAL 

INDIVIDUAL 

ORIENTACIÓN 

ORIENTACIÓN 
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2.4 Titorías coas familias  

Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias 
• As titorías coas familias serán individuais e faranse presencialemente, 
mantendo a distancia de seguridade, máscara , hixiene e ventilación podendo 
tamén ser por teléfono ou videochamada se a familia o prefire. 
• Será necesario concertar cita previa co profesora vía ESEMTIA 
 

2.5 Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro  

• Coas familias a través da páxina web do centro, da plataforma ESEMTIA, do 
correo electrónico do centro e telefonicamente.  

• Con persoa alleas ó centro a través da páxina web do centro, do correo 
electrónico do centro e telefonicamente.  

*Poderá ser presencialmente no horario de atención ó público non coincidente con 
horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. 

 

2.6. Uso da máscara no centro 

• É obrigatorio usar máscara de protección en todo o colexio, e especialmente  
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 aula de informática. No caso do alumnado de educación 
infantil, máis alá da súa obrigatoriedade, será altamente recomendable o seu 
uso na aula. 

• O alumnado accederá con máscara a aula e unicamente poderá quitala no 
momento da merenda .A merenda realizarase de xeito individual en grupos 
colaborativos e en espazos diferenciados. No caso de ser posible no patio 
exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita. 

• Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de 
usar máscaras sempre. 

• No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás 
que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros e que o 
uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. 

• Na aula de illamento tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede 
ao seu coidado. 

• Persoal non docente deberán empregala sempre así como calquera persoa 
que acceda ó centro. 

 
 
 

2.7. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

O Plan será publicado na páxina web do centro e informada a comunidade educativa 
a través da ANPA, do Claustro e do Consello Escolar e comunicado a través da 
aplicación ESEMTIA. De producirse actualizacións e/ou modificacións no Plan 
trasladarase a información co mesmo procedemento. 
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3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

3.1. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de 
xeito frecuente  

• Con anterioridade ao inicio do curso realizarase unha limpeza e desinfección 
xeral do centro e do mobiliario. 

• Establécense dúas quendas de limpeza diaria antes da xornada matinal e na 
xornada de tarde.  

• Asignarase unha limpadora para cada etapa.  
• Desinfectarán as zonas de uso común, as superficies de contacto máis 

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, 
e outros elementos de similares características así como de billas elementos 
das cisternas e outros dos aseos.. 

• O servizo de limpeza realizará as ventilacións das aulas o inicio e na 
finalización da xornada escolar. 

• Nos recreos realizarase tamén, a ventilación das aulas, e o finalizar e comezar 
cada clase 

• Limparase e desinfectarase a aula de illamento sempre que sexa necesario en 
horario lectivo e diariamente pola tardes. 

• No horario de tarde procederase á limpeza e desinfección xeral do centro: das 
aulas do alumnado, aseos, corredores, ximnasio e daquelas outras 
dependencias que o precisen: despachos, sala do profesorado. 

• Haberá que fregar, con produtos desinfectantes homologados,  o chan 
diariamente das aulas, do ximnasio, e das dependencias e corredores 
empregadas na actividade diaria. Especialmente nas zonas de transito, patio e 
vestíbulo de portaría. 

• Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras que se colocarán nas galerías de xeito 
que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto 
accidental . Cambiaranse as bolsas diariamente. Nos aseos as papeleiras terán 
tapadeira. 

3.2. Distribución horaria do persoal de limpeza  

Horario de mañá : de 6:30 a 8:30 
Horario de tarde: de 19 a 22 horas. As tarefas indicadas anteriormente. 

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

• Uso de luvas para o persoal de limpeza no momento de utilizar substancias 
abrasivas para a pel. 

• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen 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.  

• 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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3.4 Cadro de control de limpeza dos aseos 

Haberá en cada aseo unha folla-rexistro semanal que haberá que cubrir cada día e 
cada vez que se proceda á limpeza e desinfección. Indicarase o día, a hora e a persoa 
que a realizou que asinará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Haberá en cada aula unha folla-rexistro semanal que haberá que cubrir cada día e 
cada vez que se proceda á ventilación, que se fará cando cambie o profesorado. 
Indicarase o día, a hora e a persoa que a realizou que asinará. Deberá facelo a 
persoa que saia da aula.  
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3.6 Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

• En cada aseo haberá unha papeleira con tapa e accionada con pedal para que 
os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de 
mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” sexan refugados nela.  

• Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe 
depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que 
se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas). 

• A bolsa de lixo da sala de illamento deberá ser extraída e colocada nunha 
segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. 

• O remate de cada día deberase baleirar e cambiar a bolsa que se depositará 
no colector de lixo verde, na fracción resto, que se atopa enfronte ao colexio 

 

 

4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

 

4.1. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 

A administradora do centro faise cargo. Crearase unha carpeta dixital e unha física 
con ese fin.  

 
 

4.2. Determinación do sistema de compras do material de protección 

A compra do material farase a través dos distribuidores habituais ou novos 
buscando a mellor oferta económica. 

 
 

4.3. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

• Cada persoa titora ou especialista responsabilizarase de solicitar o material 
necesario para a súa aula ou dependencia. A administradora logo da valoración 
do equipo COVID, procederá a compra do material necesario para reposición. 

 
 

5. XESTIÓN DE GROMOS 
 

5.1 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 compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en 
illamento por diagnóstico de COVID19, ou en período de corentena domiciliaria por 
ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 
COVID-19.  
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• Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno 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 aula de 
Illamento( Antiga Sala do ANPA) colocarase unha máscara fpp2  á persoa que 
quede ao seu coidado, e contactarase coa familia quen se encargará de chamar  
ao centro de saúde de Atención Primaria , 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 traballador que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 
protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata 
que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De 
confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar o comunicara ao equipo 
Covid-escola do centro de saúde de referencia. 
• Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 informarase  ao cordinador 
covid que incluirá na aplicación informática EDUCOVID a información prevista do 
eventual afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos 
compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser 
unha persoa próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación 
xerará unha alerta no Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se 
encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 
Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a 
mesma información. 
• Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da 
Autoridade Sanitaria. 
• 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 
• 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. 
• As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 
diagnóstico confirmado (cunha obrigade illamento durante 10 días) deberán entran 
en corentena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres 
dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado 
da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa 
asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de 
COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan 
unha posible infección por COVID-19.  

 
 

5.2 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) 

O director xeral será o encargado de  comunicar  as incidencias á autoridade 
sanitaria e educativa. E no seu defecto será a directora pedagóxica quen as 
comunique. 
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6 XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 
 

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

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 
traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 
condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección 
de forma rigorosa.Con todo cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo 
vulnerable, deberanse seguir os seguintes pasos: 
 

• A persoa solicitante do suposto de vulnerabilidade entregará á persoa que 
exerza a dirección do centro o anexo debidamente cuberto xunto coa 
documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse de xeito 
presencial ou enviándoa ao correo do colexio 
:direcciónpedagóxica@dimaourense.com e quedará rexistrada. 
• A dirección do centro educativo emitirá un informe no que se indiquen as 

tarefas condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das 
medidas de protección existentes. 
• A dirección do centro educativo remitirá, por correo electrónico,  cada día en 

que existan solicitudes unha relación das peticións de valoración da sensibilidade do 
traballador e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica Educativa 
da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial onde 
radique o dito centro de traballo. 
• Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada. 
• Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a 

obriga de acudir presencialmente ao centro. 
• No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer 

algunha das seguintes medidas: 
a)Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a. 
b)Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na 

saúde da persoa traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que 
se lle indiquen ao responsable da dirección do centro as medidas de prevención, 
adaptación e protección que se deban adoptar. 

 c)Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as 
medidas do punto anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a 
imposibilidade de adaptación do posto de traballo  e polo tanto da incapacidade 
laboral. 
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7. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

7.1  Entradas e saídas  

Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o 
caso.  

. 
 

CURSO ENTRADA 
HORA 

ENTRADA 
HORA 

SALIDA SALIDA 

4 EI 
PORTA 

INFANTIL 
RIO CORZO 

9:02 13:56 PORTA INFANTIL 
RIO CORZO 

5 EI 
PORTA 

INFANTIL 
RIO CORZO 

9:00 13:54 
PORTA INFANTIL 

RIO CORZO 

6 EI 
PORTA 

INFANTIL 
RIO CORZO 

8:58 13:52 PORTA INFANTIL 
RIO CORZO 

1 EP 
PORTARÍA 
PORTA 2 
(DEREITA) 

9:02 14:02 PORTARÍA 
PORTA 2 (DEREITA) 

2 EP 
PORTARÍA 
PORTA 2 
(DEREITA) 

9:00 14:00 
PORTARÍA 

PORTA 2 (DEREITA) 

3 EP 
PORTARÍA 
PORTA 2 
(DEREITA) 

8:58 
 13:58 PORTARÍA 

PORTA 2 (DEREITA) 

4 EP PATIO 9:02 14:01 PATIO 
5 EP PATIO 9:00 13:59 PATIO 
6 EP PATIO 8:58 13:57 PATIO 

1 ESO PORTARÍA 
PORTA 1 (ESQ) 

8:28 
Luns 15:32 

14:03 
17:12 

PORTARÍA 
PORTA 1 (ESQ 

2 ESO PORTARÍA 
PORTA 1 (ESQ) 

8:25 
Luns 15:30 

14:01 
17:10 

PORTARÍA 
PORTA 1 (ESQ) 

3 ESO PATIO 
8:28 

Luns 15:32 
14:05 
17:12 

PATIO 
 

4 ESO PATIO  8:25 
Luns 15:30 

14:03 
17:10 

PATIO 

1 FPB 
PORTARÍA 
PORTA 3  
(DEREITA) 

8:28 
Luns 15:32 

14:02 
17:12 

PORTARÍA 
PORTA 3 (DEREITA) 

2 FPB 
PORTARÍA 
PORTA 3  
(DEREITA) 

8:25 
Luns 15:30 

14:00 
17:10 

PORTARÍA 
PORTA 3 (DEREITA) 
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7.2. 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.  
A entrada ao colexio ten 5 portas1,2,3,4,5. 
1: Entrada a portaría ( acceso familias, profesorado, PAS, persoal alleo ao centro) 
2.,3,4 son as portas centrais, antes soamente abriamos a nº3, agora manterase 
pechada. 
2: máis próxima a portaría 
4 das centrais a máis afastada. 
5 porta na zona de trofeos 
En resumo, EI pola súa porta en horarios diferentes, 1,2,3 EP,1 e 2 ESO E 1e 2 FPB pola 
porta de portaría en horarios diferentes e 4,5,6 EP, 4,3 ESO, en entrada polo patio en 
horarios diferentes. 
O colexio quedaría dividido en dúas zonas totalmente illadas entre sí 
Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes mediante 
frechas  en ambas marxes do corredor de forma que indiquen a circulación pola 
dereita de forma individual respectando a distancia de seguridade. 
Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado 
velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado.  
Pola distribución do centro,  a escaleira do vestíbulo principal a dereita, empregarase 
para o alumnado de primaria (1,2 e 3 EP), a escaleira da esquerda para1 e 2 ESO. Os 
cursos de FPB, entrará e sairá pola porta máis afastada e non empregará as escaleiras 
ao quedar na planta baixa   
- Os que entran pola porta do patio empregan outras escaleiras diferentes 
- Polos corredores circularase polo lado dereito. Polas escaleiras usarase a zona do 
pasamán. 
-O uso do elevador quedará limitado as persoas que o precisen por motivos de 
mobilidade Soamente poderase empregar dun en un. 
No esbozo seguinte indícase o percorrido de entrada en negro e saída en vermello 
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7.3 Cartelería e sinaléctica  

• O centro disporá de cartelería informativa dada pola administración 
autonómica nas entradas ,corredores, escaleiras e zonas de recreo que advirta 
sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas 
de hixiene social e individual. 
• Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.  
• Como cada grupo ten asignado un único cuarto de aseo de uso exclusivo en 

horario lectivo poñerase na porta de entrada do aseo o curso correspondente 
• Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes 

mediante frechas na parede en ambas marxes do corredor de forma que indiquen 
a circulación pola dereita 

 
 

7.4. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Non temos servizo de transporte 
 

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

Todo o claustro de profesorado estará involucrado nas tarefas de vixilancia 
ESO e FPB  

o Nas entradas por portaría  o profesorado da segunda quenda de entrada 
controlará o acceso con orde e hixiene, deixando o distanciamento de 
seguridade, emprego da alfombra de desinfección e uso do xel hidroalcóholico. 

o Nas entradas pola porta do patio o profesor/a que teña con 3ESO realizará a 
mesma función, mentras o alumnado espera en fila deixando 1,5m cando 
rematen, entran na aula  

o Nos recreos existirá 6 zonas( unha por curso)e 2 profesores realizan o control, 
incluíndo os aseos. 

o Nas entradas e saídas por portaría o profesorado que teña clase con FPB 
realizará o control 
En EP 

o Nas entradas por portaría  un profesor de apoio o de suplencia controlará o 
acceso con orde e hixiene, deixando o distanciamento de seguridade, emprego 
da alfombra de desinfección e uso do xel hidroalcóholico. 

o Nas entradas pola porta do patio o profesor/a que teña con 4EP realizará a 
mesma función, mentres o alumnado espera en fila deixando 1,5m cando 
rematen entran na aula . 

o Nos recreos existirá 6 zonas ( para 6cursos )3 profesores realizan o control, 
incluíndo os aseos. 

o Nas saídas por portaría o profesorado que teña clase con 3 EP realizará o 
control 

o En EI 
o A persoa de sempre entregará e recollerá ao alumnado de infantil na 

entradas e nas saídas. 
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8 MEDIDAS DE RELACIÓN COAS AMPAS 
 

8.1. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada ( 

O espazo destinado a Madrugadores será no patio cuberto de infantil o ó seu carón, 
na zona Baixa das escaleiras ,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, no caso de alumnado de educación primaria será obrigatorio o uso de 
mascara, e recoméndase o seu uso para o alumnado de educación infantil, sempre que 
exista boa tolerancia. O rematar o horario de madrugadores realizarase a limpeza 
desinfectante de dicha sala. 

 

8.2 Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de 
comedor  

Neste curso 2021/2022 a ANPA ten prevista a realización actividades extraescolares.. 
As que se poden levar a cabo no centro estarán relacionadas con deportes que xa 
teñan o seu propio protocolo federativo ou aqueles que se poidan realizar  sempre 
que se garanten a normativa  plantexada para a xornada lectiva 

 

8.3 Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar 

As xuntanzas do Consello Escolar faranse de maneira presencial gardando as 
distancias de seguridade, limpeza de mans ventilación e máscara. 
Nas sesións que se celebren a distancia deben 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. 

 

8.4 Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

- As titorías preferiblemente faranse individuais e presenciais na aula 
correspondente ao alumno  garantindo todas as medidas de seguridade senón 
fora así mediante vías telemáticas: teléfono, videoconferencia...  

- Para comunicarse coas familiascando nos se poida dar a opción anterior o centro 
utilizará varias canles : videoconferencias, chamadas telefónicas, web do centro 
,esemtia . 

- O centro establecerá unha hora semanal de titoría. Este horario poderá ser flexible 
en función das posibilidades de docentes e familias é importante a cita previa. 

. 
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8.5 Normas para a realización de eventos 

- Neste curso 2021/2022  realizaranse  evento ou celebración onde participe todo o 
colexio segundo a normativa do presente plan 
 Esas celebracións seguiranse facendo pero a nivel de  grupo clase. 

- Estas celebracións poden ter lugar dun xeito diferente, e correspóndelles aos 
diferentes equipos docentes a organización deles baixo estas premisas: 
• Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel, polo que é factible facer 
celebracións en quendas. 
• Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 
• Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da 
celebración do evento. 
• Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso 

- En canto a actuacións no propio centro, poderán levarse a cabo sempre que as 
quendas respecten o aforo e se respecten as normas de hixiene e ventilación 
entre actos. 

- As saídas didácticas poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no 
momento de realizalas, sobre todo en canto ao aforo de museos e salas e as de 
transporte. 

 

9. MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

9.1 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) 

Non temos transporte escolar no colexio 
 

10. MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 
 

10.1. Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado  

O uso do comedor escolar, quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao 
alumnado separado por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non 
estean encarados. O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos 
estables de convivencia no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen 
respectar a distancia anterior separando os grupos por 1,5 metros un do outro.  
Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a 
estanqueidade.  
As medidas a adoptar nos comedores por orde de prioridade ou combinadas, serán as 
seguintes: 
 Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito 
que se manteña a continuidade do grupo de pertenza, sen prexuízo do establecido 
para os grupos colaborativos. Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada 
un dos nenos, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de gromos.  
Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible 
os menús serán empratados en cociña e servidos en bandexa.  
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No caso de existir varios pratos secuenciais recomendase o uso de máscara no 
período entre ambos.  
O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e 
electrodomésticos e utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús.  
 

 
 
 
 
 

10.2 Persoal colaborador   

O persoal colaborador será asignado polo servizo de comedor  respectara o rateo 
de alumnado e será sempre que se poida o mesmo. 
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10.3 Persoal de cociña  

Ten que haber unha persoa encargada de servir a comida, de poñer e recoller a 
louza e de proceder á limpeza e desinfección tanto do mobiliario como do aseo do 
comedor (que terá quer realizarse varias veces durante o servizo), sen que esta 
función sexa realizada polas coidadoras que terán que realizar as súas propias. 

 
 

11 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 

11.1 Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas 

As aulas de uso común son o ximnasio, aula de informática ,biblioteca, Laboratorio 
,Aula Taller , aula de música e capela 
Nestes espazos é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 
 
XIMNASIO: Soamente se empregará o ximansio en caso de choiva. 
Accederase en orde e empregando a máscara de protección. Farase hixiene de mans 
no interior baixo a supervisión do mestre. Facilitarase o uso gardando a distancia de 
seguridade e seguindo o protocolo das entradas e saídas, empregarase os aseos 
cando sexa estritamente necesario antes do inicio de cada sesión. Ó remate da 
mesma, todo o alumnado, en pequenos grupos, deberá ir ó aseo e empregalo en 
función das súas necesidade. Sempre se terán que lavar as mans antes de saír do aseo. 
Non se empregarán as duchas nin os vestiarios. 
A limpeza e desinfección dos aseos do ximnasio en horario lectivo axustarase a 
actividade de cada día, facéndose sempre entre clase e clase.  
Diariamente haberá que fregar os chans da pista deportiva e dos aseos e dos seus 
accesos. 
DEMÁIS AULAS 
Adoptaranse as mesmas medidas de hixiene que na aula ordinaria. O alumnado só fará 
uso das aulas en horario lectivo, por grupos estables e coa máscara posta. Realizará 
a limpeza da súa zona de traballo e accesorios empregados. Ventilarase a aula antes 
e despois do seu uso 
 
 
 

 
 

11.2 Educación física 

Sempre se empregará a máscara, agás que se realice no patio e deixando 2m de 
distanciamento de seguridade. 
O alumnado só traerá a roupa e o calzado deportivo. 
Permitirase acceder ó aseo en pequenos grupos antes da sesión e deberase realizar 
hixiene de mans sempre ó remate da mesma. Empregarase o material de hixiene do 
centro non debendo traer ningún material de hixiene da casa. 
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- Tomando como referencia os protocolos FISICOVID das federacións galegas de 
fútbol e baloncesto, 
que elaboraron conxuntamente coa Secretaría Xeral para o Deporte, e xunto coas 
normas xerais reflectidas nesta adaptación, propoñemos as seguintes normas 
específicas para a materia de 
educación física: 
 
Medidas xerais de limpeza de superficies e material: 
• Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada 
en auga a temperatura ambiente ou calquera dos desinfectantes con actividade 
virucida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso 
dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta. Así mesmo, non se deben 
mezclar produtos diferentes. 
• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección 
utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado 
de mans. 
• Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e 
intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de 
elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados 
por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o 
uso de forma recorrente de xeles hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter 
previo e posterior ao seu uso. 
• Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de 
forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na 
medida do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar 
o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos 
pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou recuperación 
en zonas ao aire libre ou ben ventiladas. 
• Disporase de papeleiras pechadas e con accionamento non manual, para depositar 
panos e calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma 
frecuente, e, polo menos, unha vez ao día. Así mesmo, estas papeleiras deberían 
contar con bolsa desbotable que se cambie alomenos unha vez ao día. 
 
Medidas para os axentes que participen na práctica deportiva: 
• Deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal e utilizar máscara, salvo 
no momento da sesión. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente 
para evitar que adquira e transmita o coronavirus. 
• Sempre que sexa posible, os alumnos, durante a práctica deportiva deberán manter 
a distancia de seguridade interpersoal. 
• Evitar lugares concorridos. 
• Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico. 
• Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso. 
• Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a boca e 
o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao tusir ou estornudar. Neste 
caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans. 
• Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico. 
• Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, 
prestar atención ao lavado previo de mans. 
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• Realizar un auto test durante a actividade deportiva, para confirmar se pode ter 
síntomas de COVID-19: Noto moita temperatura corporal, tos ou falta de alento. 
 
Medidas organizativas: 
• Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. 
Se isto non 
fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso 
continuado por 
parte dos axentes participantes e estableceranse os mecanismos de desinfección 
correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións 
consecutivas, deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes 
sexa efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material. 
• Para o inicio das sesións aconséllanse actividades de execución individual, 
encaixando neste ámbito as coordinativas e de equilibrio, rítmicas ou de expresión 
corporal. 
• Puntualmente, en xogos nos que sexa imposible evitar o contacto e a distancia, uso 
de máscara. 

 

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

- No momento de cambio de aula, o mestre que deixa a aula adicará uns minutos á 
desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula 
(panos desbotables e solución desinfectante) e á ventilación da aula, facendo 
rexistro da mesma.Tamén ventilará a aula. 

- Aproveitaranse os primeiros minutos da seguinte sesión para lembrar os protocolos 
de hixiene e contacto social. 

- O alumnado só cambiará da aula para ir á aula de informática, ó ximnasio, á aula de 
PT, aula de AL ou departamento de orientación. 

- A persoa docente que remata a sesión finalizará a súa clase 5 minutos antes de 
xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

- A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 
Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a 
distancia de seguridade, evitándose a formación de aglomeracións de alumnado. 

- Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo 
anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen 
agrupacións de alumnado durante a espera, 

- Ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 
- Empregarase o xel hidro alcohólico tanto na entrada como na saída en cada cambio 

de aula. 
 

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

 
A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as 
bibliotecas públicas. 
A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un 
protocolo de acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O 
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alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. O equipo de 
biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo 
aqueles que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de 
seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 
Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan 
ocupado. 
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual. 
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento 
das aulas ordinarias. 

 

11.5 Aseos  

Reforzarase a información sobre hixiene individual. 
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior 
ao 50% do seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do 
mesmo. Estableceranse as medidas conducentes a garantir o cumprimento 
deste aforo. 
1O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de 
alumnado unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 
No caso de alumnado da etapa de infantil ou con NEE, o persoalbvcoidador que 
acompañe ao alumnado ao aseo deberá portar as proteccións 
individuais axeitadas.Sempre haberá portapanos desbotables. Sempre se fará hixiene 
de mans antes de saír. 
Existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente, 
agás nos do alumnado. 
 
Alumnado: cada grupo ten asignado un único cuarto de aseo de uso exclusivo en 
horario lectivo. O alumnado de 4 e 5 infantil o de clase, 6 EI o próximo a aula AL, os de 
1º,2e  3º, de primaria os mais próximos á súa aula fronte a antiga Biblioteca e os de  
4º,5º, 6º  de primaria os da planta laranxa máis próximos as súas aula  
Será o mesmo para nenos e nenas. Sinalizarase na porta o curso para que está 
destinado. O aforo será de dúas ou tres persoas por aseo (segundo o aseo). Deberá 
hixienizar as mans á saída do mesmo. Durante os recreos poderase empregar os 
baños do patio so se é unha urxencia, que tamén estarán separados por zonas do 
colexio. Nestes baños no recreo sempre debe de estar un profesor vixiando. 
 
Profesorado/Persoal non docente: poderá empregar o aseo de mestra ou mestre 
que considere, desinfectándoo antes de saír. 
 
Público/Visitas: Deberá empregar o aseo de da planta baixa. 

 

12 MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

12.1. Horarios e espazos 

Empregarase a máscara no recreo, aínda que o alumnado tomará a merenda no patio 
se deixa máis de 2m de distanciamento .. O patio dividiuse en zonas para que os grupos 
estables non actúen 
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Cada grupo baixará ó patio á zona asignada por orde e sen mesturarse, baixo a 
supervisión da persoa encargada da vixilancia. Subirá ó remate do tempo establecido 
do mesmo xeito. Non se poderá ir ó aseo salvo casos moi xustificados e previa 
autorización dunha persoa docente que acompañará o alumno/a ó seu aseo de 
referencia e de volta á súa zona no patio. 
Durante o recreo non se poderán levar nin empregar elementos de xogo colectivos. 
Os xogos e as actividades que se poderán realizar deberán minimizar o contacto e 
favorecendo a separación de seguridade. 
Establecerase un horario específico para a atención ó público e ás familias non 
coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou cos 
recreos. 
 
 
En caso de mal tempo (chuvia, frío ou vento intenso, etc…) o recreo farase na aula de 
cada grupo. Poderá saír á zona cuberta cada grupo dunha zona 15 minutos. Será 
organizada pola dirección pedagóxica en colaboración coas persoas titoras e 
comunicada con antelación á súa posta en práctica. 
 
Á volta ás aula no caso de chuvia será ordenada. Os grupos de infantil non teñen este 
problema xa que está cuberto.  
 
O criterio para a asignación do profesorado de vixilancia nos recreos será que, 
sempre que sexa posible, asignarase a cada grupo estable unha persoa docente que 
forme parte dese grupo.. Colocarase no taboleiro da sala do profesorado un cadro 
que defina os horarios dos grupos de convivencia estable así como a zona que teñen 
que ocupar cada día no patio. 
 
 

 
ETAPA DE PRIMARIA 
OPCIÓN 1: 
Se non chove as zonas no patio son as seguintes: 

1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 
negra amarela vermella azul verde violeta 

 

 
 
 

4ºEP 3ºEP 

5ºEP 6ºEP 

1ºEP 

2ºEP 
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*O mestr@ que imparta a súa materia antes do recreo (3ª hora) debe acompañar ao 
grupo no que estea ata o patio e colocalo na zona correspondiente. Os encargad@s 
de quenda acudirán ao patio. Evidentemente que si un encargad@ de quenda está a 
3ª hora en algunha das clases, xa baixa co curso no que estea. 
 Á hora de subir a aula un mestr/a acompaña a 1º, outr@ a 2º e 3º e por último outr@ 
a 4º,5º e 6º. 
 
 
 
OPCIÓN 2 
 
Se chove as zonas no patio son as seguintes: 
 

 
 

1º EP/4ºEP 2º EP/5ºEP 3º EP/6ºEP 
vermella amarela verde 

 

Existirá unha taboa que amose  os mestr@s de quenda de recreo relacionados cos 
cursos cos que teñen que baixar e subir as aulas. 
Os encargados do día terán que: 
 
Para 1º, 2º e 3º: 
A baixada e a subida farase polas escaleiras principais e continuarase polo ximnasio. 
1º Acudir á porta da aula á procura do curso que toque. 
2º baixar a ese grupo ao espazo asignado.  
3º pasados 15 minutos (12:05) subir a ese grupo de novo á aula e continuar con eles ata 
o remate do recreo. 
 
Para 4º, 5º e 6º  
A baixada e a subida farase polas escaleiras do patio. 
 Os mestr@s que lle toque garda deberán: 
1º cando toque o timbre(11:50), acudir á aula que lle corresponda e agardar co grupo 
ata as 12:05.  
2º Ás 12:05 baixar ao grupo ao espazo correspondente. 

XIMNASIO 

TÚNEL 

CORREDOR 

Os martes:Zona 
lectora 3º andar 
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3º Cando soe o timbre cada mestr@ de garda sube ao grupo co que estea a súa aula 
correspondente.  
A orde de subida será a seguinte: 
Escaleiras principais:(12:05) 

- 3º, 2º e 1º de último. 
Escaleiras do patio:(12:20) 

- 6º, 5º e 4º de último. 
 
 
 
Curso Zona 

1 ESO PATIO ZONA 1 

2 ESO PATIO ZONA 2 

3 ESO PATIO ZONA 3 

4 ESO PATIO ZONA  

1 FPB FORA DO 
COLEXIO 
ZONA 5 

2 FPB FORA DO 
COLEXIO  

 
En caso se choiva, 
realizarase dous recreos de 
15 minutos, para 1º,2º, da ESO 
e 1º FPB e outro para 3º,4º, da 
ESO e 2º FPB 
Empregando as zonas 
cubertas 
 
 
 
 

12.2 Profesorado de vixilancia  

- Nas entradas distribuirase todo o profesorado do centro para encargarse do 
control do acceso ás aulas do alumnado.  

- Existe un cadro de distribución indicando o profesor e o lugar. Colocaranse unha 
persoa docentes no portalón, do patio e outra no zona interior de acceso ó 
centro, na porta principal unha ou dúas no corredor da planta baixa, unha ou 
dúas no corredor da primeira planta e esperando a chegada do alumnado. 
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- Nos recreos haberá unha persoa encargada da vixilancia na zona fixada para 
cada grupo estable: unha persoa para cada grupo, situado un deles preto dos 
aseos 

- Na saída a partir   asumirá a vixilancia do alumnado cada persoa docente 
responsable da primeira sesión de cada zona xunto co profesorado de garda 
asignada para a saída. 

- Na saída do comedor supervisarán a vixilancia  as coidadoras do comedor e a 
encargada de administración e servizo. 
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13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E OS DOUS 
PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

13.1 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) 

USO DE ASEOS: 
- O uso farase por quendas dirixidas polo docente. Xa que o aseo está na 
aula.Empregarase este para o lavado de mans correctamente, sobre todo  antes e 
despois de comer a merenda. 
- A distribución de aseos será a seguinte: 
      oEducación Infantil: Contan con aseos propios en cada aula 
      oAula 1ºEP- aseo de nenos e nenas de planta 1º 
      oAula 2ºEP- aseo de nenos  e nenasde planta 1º 
 
- Por norma, o alumnado de primaria non fará uso dos baños durante o período de 
recreo. 
- En cada aseo haberá o material de hixiene necesario: xabón, panos desbotables, 
papeleira con pedal e tapa... 
- Para complementar a hixiene, e de ser necesario, contarase en cada aula con xel 
hidroalcohólico. O xel será administrado polos mestres e aplicarase baixo a 
supervisión dos mesmos. 
 
METODOLOXÍA DE EDUCACIÓN INFANTIL, 1º E 2º DE E.P. 
- Introduciranse dentro das rutinas da mañá 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.  
- Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás 
pode supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que os 
dispensadores non estarán accesibles ao alumnado. As titoras poderán optar por 
lavar as mans con auga e xabón en lugar de usar o xel hidroalcohólico que si poden 
dispensar elas controlando as accións do alumnado. 
- Organizarase a aula segundo as posibilidades das mesmas, procurando manter a 
distancia de seguridade. Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. 
- Cada neno terá a súa mochila individual ou estoxo co material de traballo. Por norma, 
non se compartirá material. 
- Os libros, libretas e material de traballo dos nenos estarán separados nos mobles da 
aula ou gardados no pupitre. 
-Para o xogo en recantos  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 e de fácil desinfección. Aconséllase eliminar 
xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios 
- Estableceranse unha quenda de 30 minutos para facer o recreo. 
- A merenda realizarase na aula, de xeito individual antes do recreo. 
-  
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13.2 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) 

- A merenda realizarase na aula, de xeito individual en infantil.  
- Usarase a máscara para os desprazamentos ata o punto de recreo asignado ao 
grupo estable.  
- O uso de máscara é recomendable cando estean na zona de xogo. 
- Por norma non se sacará ao recreo ningún xoguete de uso compartido. 
- No patio de infantil non se fará uso do areeiro nin da zona do parque. 
- O noso patio permite unha dispersión do alumnado e que poidan evitarse 
aglomeracións 
- Proporanse diversos xogos que permitan a diversión sen contacto e con menos nivel 
de risco, potenciando a súa imaxinación. 

14. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 
 

• Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas 
e recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de 
carteis informativos.  

• Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente 
sensible poida desenvolver as actividades.  

•  Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento 
propio do alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu 
uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en 
cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais 
desbotables 

• O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito 
que a realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. 
Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo 
seguinte grupo ou alumno/a. 

 
 

15. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARO O ALUMNADO DE NEE 
 

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

- O Rut Chaves do Departamento de Orientación, como parte do equipo COVID, 
coordinará, en colaboración coa dirección pedagóxica centro a atención de alumnado 
con NEE. 
- Os apoios das especialistas en PT e AL faranse preferiblemente dentro da aula 
ordinaria. Os especialistas levarán a máscara posta e desinfectaranse as zonas de 
traballo despois da sesión. 

file:///C:/Users/Profesor/Desktop/curso%202021-22/covid/_top%23_blank
file:///C:/Users/Profesor/Desktop/curso%202021-22/covid/_top%23_blank
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- Cando, pola natureza das necesidades, sexa convinte unha intervención 
individualizada nas aulas de PT ou AL, farase sempre sen mesturar alumnos de 
distintos grupos e tomando todas as medidas de hixiene necesarias: ventilar a aula 
antes e despois da sesión, uso de hidroxel, desintectar o material utilizado, uso de 
mascarillas e/ou pantalla. 
- Os apoios de profesorado con dispoñibilidade horaria farase sempre dentro da aula. 
Asignaranse apoios estables dentro das posibilidades organizativas, de modo que os 
mestres apoien sempre nos mesmos grupos. Sempre que os mestres fagan apoios 
levarán a máscara posta e desinfectaranse as zonas de traballo despois da sesión.Se 
se sacan da aula puntualmente debe de tratarse do mesmo grupo sempre. 

 

15.2 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) 

- Polas circunstancias do noso alumnado, as medidas de seguridade e metodoloxía de 
traballo con alumnado con NEAE será o mesmo que co resto do alumnado coa 
excepción de particularidades propias da intervención específica (máscaras para 
traballar articulación, desinfección de material de uso común, etc.) 

 
 

16 PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

16.1. 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) 

- Estableceranse as medidas de distanciamento necesarias no salón de actos. Debido 
ao espazo dispoñible e ao tamaño non será preciso limitar o espazo sempre que se 
respecten os postos establecidos. 
- Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, limpador de superficies e 
bobina de papel, así como unha papeleira de pedal. 
- Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e 
desinfección dos mesmos. 
- As reunións de profesorado, equipos e departamentos faranse de maneira 
presencial respectando as medidas de seguridade, hixiene e distanciamento social 
requiridos, cando o indique a dirección do centro As reunións xerais e os claustros 
serán no salón de actos e os asentos asignados para tal fin. No caso das reunións 
restantes utilizaranse estancias que cumpran cos requisitos. No caso de non ser 
posible valorarase a posibilidade de reunións telemáticas. 
- O profesorado levará sempre a máscara durante a realización das diferentes 
reunións. 
- As convocatorias de claustros, consellos escolares, etc. faranse mediante vías 
telemáticas (mail ou wassap) e as reunións online. 
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16.2 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) 

- As convocatorias de claustros, consellos escolares, etc. faranse mediante vías 
telemáticas (mail ou wassap). 
- As reunións dos órganos colexiados faranse de maneira presencial, ,respectando as 
medidas de seguridade, hixiene e distanciamento social requiridos. Por norma 
utilizarase o salón de actos para a realización de claustros e os consellos escolares. 
- No caso de non ser posible a realización  presencial utilizaranse medios telemático 
.Nas sesións que se celebren a distancia deben 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. 

 
 

17. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

17.1 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) 

- Este curso valorarase facer un tratamento máis específico en relación ao COVID19 
- Os titores traballarán cos grupos os aspectos fundamentais a nivel sanitario e 
organizativo en relación á situación que estamos a vivir 
- Dende as materias curriculares, principalmente EF e C.Naturais, farase fincapé na 
prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2 
-  O centro estará aberto a calquera posibilidade formativa, tanto para alumnado coma 
profesorado. 

 

17.2 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). 

- O equipo COVID porase en contacto co centro de saúde para establecer canles de 
comunicación, asesoramento e formación. 
- O centro estará aberto a calquera posibilidade formativa, tanto para alumnado 
coma profesorado 
- Toda aquela información relevante que chegue ao centro será trasladada ao 
profesorado por wassap ou mail 
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- Toda aquela información relevante para as familias será trasladada a través da 
ANPA, da plataforma e da web do centro. 
- O equipo COVID fará calquera tipo de aclaración ou explicación sobre o protocolo. 
A vía de comunicación serán preferiblemente telefónica. 

 
 
 

17.3. 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—
)   

O profesorado do colexio empregará classroom. Sendo a coordinadora de cada 
etapa a que velará polo seu uso. Cada unha destas persoas responsabilizarase de 
asesorar a todos os cursos de , entendendo que en Educación Infantil e nos cursos de 
1º e 2º de EP empregarase o correo electrónica ou a plataforma esemtia. 

 

17.4 Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá 
conter aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de 
curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de 
adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da 
comunidade educativa) 

- O equipo COVID en particular e os órganos de goberno do centro en xeral foron 
revisando os diferentes documentos publicados pola consellería, tratando de 
consensuar as adaptacións ao noso contexto.  Entre os puntos destacados deste 
documento poderíamos destacar os seguintes: 
- A avaliación inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar. Este 
proceso comprendera accións que permitan identificar as dificultades do alumnado así 
como as súas necesidades de atención educativa 
- As programación didácticas incorporaran as aprendizaxes imprescindibles non 
adquiridas no curso anterior, así como unha transición posible ao ensino non 
presencial, se esta fose necesaria. 
- As programacións didácticas elaboraranse contemplando os posibles escenarios en 
función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou non 
presencial. 
- Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2020/2021, os equipos docentes 
elaboraran plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado 
recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso 2019/2020. 
- A partir dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e 
da avaliación inicial, reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as 
competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior, os cales serán 
previamente determinados polos equipos docentes e departamentos didácticos, co fin 
de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
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- En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización 
preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma 
presencial e non presencial, ademais de ter un carácter eminentemente practico e 
potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliacion continua. 
- Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan 
determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, sempre adecuándose as 
modalidades xa citadas de ensino presencial e non presencial. 
- Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo coidarase 
que todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera 
dos escenarios presentes e asegurarase a súa participación e implicación no 
desenvolvemento das accións educativas. 
- Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a 
información para garantir a comprensión e a comunicación da mesma así como o 
axuste, de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as súas 
circunstancias. 
- Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares 
afectados pola suspensión da actividade lectiva presencial no curso 2019/2020, 
incluíndo neles as medidas de atención a diversidade en xeral e en particular as 
referidas ao alumnado con NEAE. 
- Os Departamentos de Orientación reforzaran as actuacións dirixidas a identificación 
das necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia en coordinación 
coas persoas titoras, as medidas e programas para a atención das mesmas así como 
as accións dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa 
- Os DO proporcionaran asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa 
practica educativa telemática na atención a diversidade así como adaptar a súa propia 
función de orientación a situación do momento 
- O centro elaboraran un “Plan de Continxencia” no que se estableceran as medidas 
que se adoptaran no caso de suspensión da actividade lectiva para facer efectivo o 
ensino non presencial e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, 
de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 
- Resulta imprescindible reforzar a comunicación do profesorado coas persoas 
proxenitoras ou da titoría legal do alumnado para informalos do Plan de adaptación a 
situación COVID-19 no curso 2021/2022, así como do Plan de continxencia para 
responder a potenciais novos períodos de alteración ou suspensión da actividade 
lectiva, provocados pola situación sanitaria, co fin de garantir o adecuado 
desenvolvemento da actividade educativa. 
- Durante o primeiro trimestre, adoptaranse as medidas necesarias para favorecer a 
transición do grupo entre as etapas de infantil e primaria que se basearan na 
información que consta nas correspondentes Memorias finais, en canto as 
aprendizaxes imprescindibles non adquiridas, .O profesorado organizara plans de 
recuperación e reforzo, coa colaboración do departamento de orientación, para aquel 
alumnado que presente algunha necesidade educativa e/ou emocional. 
- Do mesmo xeito, a avaliación inicial será especialmente relevante no comezo deste 
curso para a detección das posibles aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no  
curso anterior 
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17.5 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 plan será presentado ante consello e claustro 
- Unha vez sexa avaliado positivamente por ambos órganos de goberno, o documento 
será aprobado pola dirección do centro. 
- O documento, unha vez aprobado, será remitido á inspección educativa como anexo 
na plan xeral do centro. 
- O documento será publicado na web do centro. Notificarase ás familias a través da 
plataforma esemtia e, ante calquera dúbida, o equipo COVID fará as aclaracións 
pertinentes. 
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