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INTRODUCIÓN

Este Protocolo xeral de actuación do Colexio Plurilingüe Abrente para o comezo
de curso 2020- 2021 pretende establecer pautas xerais de actuación dende o punto
de vista organizativo para responder adecuadamente a calquera dos escenarios de
inicio e aos posibles cambios de escenario aos que poderíamos vernos sometidos
debido á evolución da pandemia . As medidas a adoptar no colexio teñen por
obxecto o desenvolvemento da actividade educativa sempre desde a prevención da
propagación do COVID-19 na comunidade educativa, isto é, garantir o dereito a
unha educación de calidade en condicións de seguridade e saúde, tanto para o
persoal do centro educativo como para o alumnado. O conxunto de medidas que se
recollen neste documento teñen como referente a resolución conxunta da
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Conselleria de
Sanidade pola que se aprobou o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19
para o inicio do desenvolvemento da actividade lectiva no curso académico
2020/2021 nos centros de ensino non universitario de Galicia.
Este protocolo elaborouse seguindo o anexo V, sen embargo, o Protocolo ten un
carácter dinámico e actualizarase en todo momento segundo as directrices
establecidas polas autoridades sanitarias.

I ) M E D I D A S  D E  P R E V E N C I Ó N  B Á S I C A S

1. DENONIMACIÓN DO CENTRO

Colexio Plurilingüe Abrente
Código centro: 36016024
Carretera de Adigna s/n
36979 Sanxenxo.
Telf: 98672.34.94

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID-19.

NOME TELÉFONO FUNCIÓN
Damián Guerra García 678.88.63.93 Coordinador
Joaquín Freijeiro Lores 654.72.82.81
José M.Valdivia Moreno 659.06.68.35

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA.
Centro de Saúde de Baltar C.P.36979 Sanxenxo
Campo de Baltar s/n Persoa contacto: Recepción
Teléfonos: 986.72.45.10



4. ESPAZO DE ILLAMENTO.
Sala na planta baixa (2), zona este do Colexio.
Dotada de: máscaras cirúrxicas, xel hidroalcohólico , papeleira de pedal, panos desbotables, termómetro.



5. NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA.

CURSO Nº DE ALUMNOS
4º Educ Infantil 22
5º Educ Infantil 20
6º Educ Infantil 25
1º E.P. 25
2º E,.P. 25
3º E.P. 22
4º E.P. 24
5º E.P. 26
6º E.P. 24
1º ESO 28
2º ESO 28
3º ESO 24
4º ESO 29

6. CADRO DO PERSOAL.

PROFESORADO
NOME ENDEREZO TELÉFONO
Bacelo Fernández,
Lorena
Besada Chamadoira,
Roberto
Castro Carballa, Isabel Mª
Domínguez  Fernández,
Elena
Domínguez  Morgade,
María
Fernández  Muñiz, Mª
Carmen
Filgueira Touriño, Miguel
Anxo
Freijeiro Lores, Joaquín
Guerra García, Damián
Hay Hermida, Andrés
Lorente Blanco, Alejandra
Lores Uhía, Pablo
Malvar García de la
Riega. Mª José
Martín Romero, Felipe
Martínez Lorenzo, Raquel
Mosteiro Falcón, Alba
Norat Deza, Mª Milagros
Poza Gómez, Olaya



Rodiño Barreiro, Susana
Sánchez Rodríguez,
Luisa Virginia
Telmo Míguez, Rocío
Torres Cannon, Fiona
Valdivia Moreno, José
Manuel
Vidal Gallego, Priscila
Camiña Ucha, Basilio
Pérez Castro, Ángela
Loira Otero , Irene
Camesella Pérez, Irene

ADMINISTRACIÓN
NOME ENDEREZO TELÉFONO
Fernández  Muñiz, Mª
Carmen
Castro Cores, Elvira

Piedras Moldes, Mª José

Míguez Guillén, Teresa

Souto Rodríguez, Marisol

Carrete Argibay, Pilar

Lores Uhía, Cristina

Carrete Argibay, Mª
Carmen

7. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA.

AULA TITOR ESPECIALISTAS
4º Educ
Infantil

Telmo Míguez, Rocío Mosteiro Falcón, Alba
Bacelo Fernández, Lorena
Vidal Gallego, Priscila
Loira Otero, Irene

5º Educ
Infantil

Sánchez Rodríguez,
L.Virginia

Mosteiro Falcón, Alba
Bacelo Fernández, Lorena
Vidal Gallego, Priscila
Loira Otero, Irene



6º Educ
Infantil

Marín Romero, Felipe Mosteiro Falcón, Alba
Bacelo Fernández, Lorena
Castro Carballa, Isabel Mª
Loira Otero, Irene

1º E.P. Domínguez Morgade,
María

Bacelo Fernández, Lorena
Poza Gómez, Olaya (AL)
Rodiño Barreiro, Susana
Camiña Ucha, Basilio
Martínez Lorenzo, Raquel
Pérez Castro, Ángela (PT)

2º E,.P. Rodiño Barreiro, Susana Bacelo Fernández, Lorena
Camiña Ucha, Basilio
Martínez Lorenzo, Raquel
Pérez Castro, Ángela (PT)
Filgueira Touriño, Miguel Anxo
Loira Otero, Irene (AL)

3º E.P. Freijeiro Lores, Joaquín Bacelo Fernández, Lorena
Camiña Ucha, Basilio
Martínez Lorenzo, Raquel
Pérez Castro, Ángela (PT)
Norat Deza, Mª Milagros.
Loira Otero, Irene (AL)

4º E.P. Filgueira Touriño, Miguel
Anxo

Bacelo Fernández, Lorena
Camiña Ucha, Basilio
Martínez Lorenzo, Raquel
Pérez Castro, Ángela (PT)
Norat Deza, Mª Milagros
Mosteiro Falcón, Alba
Freijeiro Lores, Joaquín
Loira Otero, Irene (AL)

5º E.P. Norat Deza, Mª Milagros Bacelo Fernández, Lorena
Poza Gómez, Olaya
Camiña Ucha, Basilio
Martínez Lorenzo, Raquel
Pérez Castro, Ángela (PT)
Malvar García de la   R., Mª José
Torres Cannon, Fiona

6º E.P. Poza Gómez, Olaya Bacelo Fernández, Lorena
Camiña Ucha, Basilio
Martínez Lorenzo, Raquel
Pérez Castro, Ángela (PT)
Mosteiro Falcón, Alba
Malvar García de la   R., Mª José
Torres Cannon, Fiona.
Loira Otero, Irene (AL)

1º ESO Domínguez  Fernández,
Elena

Martínez Lorenzo, Raquel
Filgueira Touriño, Miguel Anxo
Torres Cannon, Fiona
Lores Uhía, Pablo



8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA

8.1. Medidas específicas para o alumnado de educación infantil e dos dous
primeiros cursos de primaria.

8.1.1. En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado
establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo
ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a

Hay Hermida, Andrés
Guerra García, Damián
Besada Chamadoira, Roberto
Loira Otero, Irene
Valdivia Moreno, José Manuel
Poza Gómez, Olaya (AL)

2º ESO Lores Uhía, Pablo Martínez Lorenzo, Raquel
Torres Cannon, Fiona
Hay Hermida, Andrés
Guerra García, Damián
Domínguez  Fernández, Elena
Besada Chamadoira, Roberto
Lorente Blanco, Alejandra
Loira Otero, Irene
Valdivia Moreno, José Manuel

3º ESO Guerra García, Damián Martínez Lorenzo, Raquel
Torres Cannon, Fiona
Lores Uhía, Pablo
Hay Hermida, Andrés
Domínguez  Fernández, Elena
Besada Chamadoira, Roberto
Lorente Blanco, Alejandra
Loira Otero, Irene
Valdivia Moreno, José Manuel

4º ESO Hay Hermida, Andrés Martínez Lorenzo, Raquel
Torres Cannon, Fiona
Lores Uhía, Pablo
Guerra García, Damián
Domínguez  Fernández, Elena
Besada Chamadoira, Roberto
Loira Otero, Irene
Valdivia Moreno, José Manuel



estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se
realicen dentro do centro educativo.

8.1.2. A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a
aula, para a aplicación do criterio de medición a distancia realizarase dende o
centro das cadeiras

8.1.3. O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con
independencia do mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das
exencións previstas no ordenamento xurídico. 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.

8.1.4. Na etapa de Educación Infantil, traballarase mediante grupos colaborativos
dun máximo de 5 alumnos/as (preferiblemente sempre os mesmos), que se
constituirán como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar
a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de
1,5 metros respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a
máscara, porén para o profesorado e o persoal non docente que teña contacto
cos grupos de infantil será de uso obrigatorio.

8.1.5. Os alumnos de Educación Primaria, teñen a obriga de levar unha segunda
máscara de 20 recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso
necesario.

8.1.6. Iniciarase a xornada con actividades nas que se traballe a lembranza de
normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia, actividades
que se realizarán  como algo lúdico. Terase 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 no caso dos dispensadores non
deben de ser accesibles sen supervisión.

8.1.7. Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso
de xeito individual, garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do
espazo e como dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas serán
de fácil desinfección. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan
estritamente necesarios.

8.1.8. 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.



8.1.9. Nos recreos reforzárase a vixilancia, procurando evitar o contacto, para elo
organizaranse distintas quendas. Os elementos de xogo como tobogáns non
deben empregarse, así como areeiros en grupo xa que provoca a xuntanza entre
o alumnado. A organización dos recreos poderá limitarse a un solo grupo con
alternancias horarias entre grupos, a criterio da dirección do centro.

8.1.10. Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a
desinfección do material (robótica, xogos...) despois de cada uso.

8.2. Medidas específicas para o alumnado de educación secindaría
obrigatoria.

8.2.1. Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto de
todos os postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira. Se fose preciso
retirarase outro mobiliario como andeis ou colgadores que limiten o espazo
dispoñible .

8.2.2. Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección.

8.2.3. Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos buscaranse
espazos alternativos onde sexa posible gardar a distancia de 1,5 metros.

8.2.4. Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores desdobrarase o
grupo.

8.3. Medidas específicas para laboratorios e talleres.

8.3.1. 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.

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

8.3.3. 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.

8.3.4. 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.

8.4. Normas específicas para o alumnado con NEE

8.4.1.Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais
recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa



distancia mínima de seguridade. No caso de non poder facer uso da mesma
optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode ser
o uso de pantallas e mamparas, así como a protección colectiva, establecendo
grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente
e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.

8.4.2. O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de
pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras
e a súa atención requira no respectar a distancia de seguridade.

8.4.3. No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o
acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento
do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro,
cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes
e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao
desenvolvemento da súa autonomía.

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

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

8.4.6. No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas
medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste alumnado.

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

8.5. Medidas específicas para o profesorado

8.5.1. O profesorado manterá unha conduta exemplarizante no cumprimento das
medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo,
aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación  sobre
o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.

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



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

8.5.4. Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de
protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse
canles telemáticas.

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

8.5.6. As reunións de titorías faranse, sempre que sexa posible, seguindo a
modalidade non presencial mediante vídeochamada ou teléfono.

No caso contrario, por imposibilidade dos proxenitores, farase de xeito presencial
adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se
garantirámediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o emprego de
máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.

9. CANLE DE COMUNICACIÓN PAR DAR A COÑECER AO EQUIPO COVID
OS CASOS DE SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE, AS AUSENCIAS DE
PERSONAL NON DOCENTE E PROFESORADO E PARA A COMUNICACIÓN
DAS FAMILIAS CO EQUIPO COVID PARA COMUNICAR INCIDENCIA E
AUSENCIA.

9.1. ALUMNADO.

No suposto de aparecer sintomatoloxía compatible, non acudirá o centro. A súa
familia informará da situación a secretaría do centro e esta ao coordinador do
equipo COVID.

9.2. PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE.

No suposto de aparecer sintomatoloxía compatible, non acudirá o centro, e
informará da situación a secretaría do centro e esta o coordinador do equipo
COVID.

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



As ausencias do alumnado se rexistran nos partes diarios de clase.

As ausencias do persoal están recollidas nos rexistro diarios do horario do
persoal.

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

Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática específica
para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de
información. A canle que se implante será utilizada polo centro educativo para
notificar os casos ou para a identificación dos contactos próximos, coas debidas
garantías de protección de datos. A información será accesible para o persoal
sanitario que determine a autoridade sanitaria.



I I ) M E D I D A S X E R A I S D E  P R O T E C C I Ó N  I N D I V I D U A L

12. CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS.















13. ESPAZOS ASIGNADOS A AULAS QUE NON CUMPREN AS DISTANCIAS
MÍNIMAS.

Non se da ningún caso.

14.DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT, AL,
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, AULAS ESPECIAIS DO CENTRO E
AULA ORDINARIA

14.1. MEDIDAS PARA O USO DOS ESPAZOS DE PT, AL E
ORIENTACIÓN.

A dotación hixiénica para os espazos de PT, AL e Desdobre será:

 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpador desinfectante multiusos para o seu uso por parte do profesorado.
 Caixa de luvas desbotables.
 Máscara hix. cirúrxica: 1 bolsa de 10 unidades.
 Papeleiras con bolsa accionadas por pedal.

Medidas a adoptar:

 O uso de ditas aulas específicas será individual preferentemente, a excepción
de pequeno grupo de alumnado que forme parte da mesma clase burbulla, de
xeito excepcional. Se priorizará a atención ó alumnado dentro da súa aula de
referencia, acudindo á mesma o profesorado especialista.

 Nas clase de PT, AL e Desdobre, os alumnos irán acompañados polo
profesor vixiando que se cumpra o distanciamento.

 O alumnado colocarase sentado en pupitres ou mesas e todos orientados nun
mesmo sentido, mantendo a distancias de seguridade adaptada a cada caso.

 Antes de entrar e saír da aula desinfectaran as mans con xel hidroalcoholico.
 Evitarase  compartir material. Cada alumno terá o material de uso individual

que poida precisar na aula específica gardado nunha caixa co seu nome e
imaxe correspondente e so será usado polo alumno en cuestión.

 Se traballarán de xeito individual as normas de hixiene e organizativas con
aqueles alumnos que o precisen por ter máis dificultades á hora de cumprilas.

 As aulas específicas así como zonas comúns do centro e aulas de referencia
do alumnado NEAE estarán debidamente adaptadas en canto a indicacións,



normas e avisos de xeito visual (pictogramas), con cartelería debidamente
adaptada.

 O material e espazo utilizado en cada sesión de traballo será desinfectado ó
rematar dita sesión polo profesorado especialista.

 O remate de cada sesión ventilarase a aula como mínimo dez minutos e
anotarase no rexistro de quendas de ventilacións..

14.2.MEDIDAS PARA O USO DAS AULAS DE DESDOBRE.

A dotación hixiénica para o Departamento de Orientación será:

 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpador desinfectante multiusos para o seu uso por parte do profesorado.
 Caixa de luvas desbotables.
 Máscara hix. cirúrxica: 1 bolsa de 10 unidades.
 Papeleiras con bolsa accionadas por pedal.

Medidas a adoptar:

 Departamento de orientación, realizará a súa función na súa aula,
mantendo as distancias regulamentarias e de xeito individual. O rematar a
titoría desinfectará o lugar ocupado polo alumno (mesas, cadeiras, etc...) e
ventilará o despacho como mínimo cinco minutos.

 Antes de entrar e saír do despacho o alumno desinfectará as mans.
 O material e espazo utilizado en cada sesión de traballo será desinfectado

ó rematar dita sesión.
 O remate de cada sesión ventilarase a aula como mínimo dez minutos.
 Nas clases de Música e Plástica, será o mestre o se desprace, para evitar

o movemento dos alumnos a outras aulas.

14.3.MEDIDAS PARA O USO DAS AULAS DE TECNOLOXÍA E INFORMÁTICA.

A dotación hixiénica para a aula de tecnoloxía e informática e plástica será:

 Xabón de mans (Tecnoloxía).
 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpador desinfectante multiusos para o seu uso por parte do profesorado.
 Máscara hix. cirúrxica: 1 bolsa de 10 unidades.
 Caixa de luvas desbotables.
 Papeleiras con bolsa accionadas por pedal.



Medidas a adoptar:

 Na clase de tecnoloxía e informática, os alumnos irán acompañados polo
profesor vixiando que se cumpra o distanciamento.

 Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas de tecnoloxía e
informática respectarán a distancia de seguridade, o alumnado deberá
permanecer con máscara durante todo o tempo.

 Na aula  aplicaranse as medidas de distanciamento mínimas de un metro e
os proxectos serán de elaboración individual.

 Os materiais e instrumentos non poden estar a pasar de man en man sen
control algún. Ao final do uso dun material ou instrumento, este deberá ser
desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno.

 Ao remate da clase de informática o profesor desinfectará a pantalla,
teclado e rato dos postos de traballo.

 O rematar a clase, cada alumno dedicará uns minutos a desinfección da
mesa e da súa cadeira, coa dotación de desinfección existente na aula
(panos desbotables e solución desinfectante).

 Ventilarase a aula 10 minutos como mínimo) antes de que entre outro
grupo e anotarase no rexistro de quendas de ventilacións.

 Antes de entrar e o saír todo o alumnado desinfectará as mans.

14.4.MEDIDAS  PARA O USO DAS AULAS DE MÚSICA E PLASTICA.

Nas clases de Música e Plástica, será o profesor o que se desprace as aulas,
para evitar o movemento dos alumnos a outras aulas.

En caso de non ser posible aplicarase o seguinte protocolo:

A dotación hixiénica para a aula de Música e Plástica será:

 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpador desinfectante multiusos para o seu uso por parte do profesorado.
 Máscara hix. cirúrxica: 1 bolsa de 10 unidades.
 Caixa de luvas desbotables.
 Papeleiras con bolsa accionadas por pedal.

Medidas a adoptar:

 A clase de Música e Plástica os alumnos irán acompañados polo profesor
vixiando que se cumpra o distanciamento.
 Extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis
compartido.



 Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas
das mesmas.
 A distribución do alumnado nas mesas destas aulas respectarán a distancia

de seguridade, o alumnado deberá permanecer con máscara durante o
tempo que estea dentro das mesmas.

 Os materiais e instrumentos non poden estar a pasar de man en man sen
control algún. Ao final do uso dun material ou instrumento, este deberá ser
desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno. Sempre que sexa
posible optarase polo uso de simulacións virtuais con medios informáticos co
fin de diminuír os contactos co material.
 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a
formación de grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso
evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5
metros. Nos casos de utilización de instrumentos de vento (especialmente no
caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto a distancia
interpersonal elevarase a 3 metros.
 O remate da clase, cada alumno dedicará uns minutos a desinfectar a mesa
e a súa cadeira, coa dotación de desinfección existente na aula (panos
desbotables e solución desinfectante).
 Ventilarase a aula (10 minutos como mínimo) antes de que entre outro
grupo e anotarase no rexistro de quendas de ventilacións.

14.5. MEDIDAS XERAIS NA AULA ORDINARIA.

A dotación hixiénica da aula ordinaria será:

 Xabón de mans (é a mellor opción desde o punto de vista hixiénico).
 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpador desinfectante multiusos para o seu uso por parte do profesorado
 Máscaras hix. cirúrxicas:1 bolsa de 10 unidades.
 Caixa de luvas desbotables.
 Papeleiras con bolsa accionadas por pedal.

Medidas a adoptar:

 Na aula o alumno estará sempre sentado, coa separación correspondente
e orientados nun mesmo sentido (ver plano de aula) Evitarase o
desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse
para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non
impliquen moverse do posto escolar. No caso de ter levantarse fará uso da
súa máscara.



 No momento de entrada e saída da aula, dedicáranse uns minutos á
desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na
aula (panos desbotables e solución desinfectante). Aproveitaranse os
primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto social e
permitir que lave as mans se non o fixo previamente.

 O material do alumno será gardado no propio pupitre ou noutro lugar
diferenciado, como casilleiros ou mobles, gardará o seu material  para evitar o
contacto co resto dos/as compañeiros/as. Non se poderá usar material
compartido sen a previa desinfección do mesmo.

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a
teña entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou  se
desinfectará o común antes de cada uso. Resulta recomendable que cada
alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios como estoxos
ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. Nas
perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible.
 O uso da máscara é obrigatotio durante toda a xornada escolar nas etapas
de EP e a ESO.
 Ventilarase a aula (10 minutos como mínimo) antes de que entre outro grupo
e anotarase no rexistro de quendas de ventilacións.

14.6. MEDIDAS ESPECÏFICAS  PARA O USO DA BIBLIOTECA.

A dotación hixiénica da biblioteca será:

 Xabón de mans (é a mellor opción desde o punto de vista hixiénico).
 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpador desinfectante  para o seu uso por parte do profesorado.
 Máscaras hix. cirúrxicas:1 bolsa de 10 unidades.
 Caixa de luvas desbotables.
 Papeleiras con bolsa accionadas por pedal.

Medidas a adoptar:
 Establecese un aforamento máximo tendo en conta as distancias de
seguridade pertinentes, sabendo que devandito aforamento non pode ser
superado en ningún momento.

 Distribuiranse os espazos a ocupar polos usuarios gardando unha distancia
mínima de 1,5 metros.
 Usarase máscara en todo momento.



 As actividades colectivas serán suspendidas provisionalmente ata que a
situación sanitaria actual o permita.
 Porase información visual na porta da biblioteca indicando o seu
aforamento, así como as normas de seguridade e de hixiene dentro dela.
 Débese garantir a ventilación da biblioteca mentres estea a ser utilizada co
fin de favorecer a renovación do aire no seu interior.
 As xanelas e a porta da biblioteca permanecerán abertas (sempre que sexa
posible), para favorecer a ventilación, así como para evitar a manipulación de
mecanismos de apertura e peche de portas.
Evitarase o contacto directo do alumnado cos andeis onde se atopen os libros
e revistas.
 Os libros de préstamo devoltos colocaranse nunha caixa de cartón , non de
plástico, nun espazo habilitado na biblioteca e así poder polos en corentena
durante polo menos unha semana cada un deles, de maneira que se garanta
a súa desinfección. Unha vez desinfectados, os libros poderán volver aos
andeis ou ser prestados de novo. Non é aconsellable utilizar produtos
desinfectantes cos libros xa que se poden danar.
 Antes de que o alumno/a abandone a biblioteca deberá efectuar unha
adecuada limpeza e desinfección tanto do mobiliario como dos materiais de
uso común que poida ter utilizado, sempre baixo a supervisión do
profesorado.
Ventilarase a aula (10 minutos como mínimo) antes de que entre outro grupo
e anotarase no rexistro de quendas de ventilacións.

14.7 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DO LABORATORIO.

A dotación hixiénica do laboratorio será:

 Xabón de mans (é a mellor opción desde o punto de vista hixiénico).
 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpador desinfectante multiusos para o seu uso por parte do profesorado
 Máscaras hix. cirúrxicas:1 bolsa de 10 unidades.
 Caixa de luvas desbotables.
 Papeleiras con bolsa accionadas por pedal.

Medidas a adoptar:
 Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas de laboratorio debe

respectar a distancia de seguridade, o alumnado deberá permanecer con
máscara durante o tempo que estea dentro do laboratorio.



 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e
recomendacións a seguir e para reforzalas, dotarase a estes espazos de
carteis informativos.

 Á hora de asignar mesa de traballo por parellas ou por grupos, establecerase
de tal forma que o alumnado situado en cada mesa teña sempre a mesma
disposición, estando prohibido que o alumnado poida cambiarse de sitio baixo
ningún concepto.

 En caso de ser posible e haxa material suficiente , priorizarase a realización
de tarefas individuais fronte ás colectivas que supoñan diminuír aínda máis a
distancia de seguridade e ter que compartir material.

 Os materiais e instrumentos non poden estar a pasar de man en man sen
control algún. Ao final do uso dun material ou instrumento, este deberá ser
desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno.

 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 laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo o tempo que
estea a ser utilizado. Sempre que as condicións ambientais o permitan, as
portas e xanelas deben estar abertas para provocar unha ventilación natural.

 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.

 Antes de entrar e saír da aula desinfectaran as mans con xel hidroalcohólico.
Unha vez rematada a clase co grupo correspondente, cada alumno dedicará
uns minutos a desinfección da mesa e da cadeira e material de uso común
utilizado por el, coa dotación de desinfección existente na aula (panos
desbotables e solución desinfectante).

 Ventilarase a aula (10 minutos como mínimo) antes de que entre outro grupo
e anotarase no rexistro de quendas de ventilacións.

Para a desinfección 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.

15. REALIZACIÓN DAS TITORÍAS COAS FAMILIAS.

As reunións de titorías faranse, sempre que sexa posible, seguindo a
modalidade non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. No caso
contrario, por imposibilidade dos proxenitores, farase de xeito presencial



adaptando espazos exclusivos para este tipo de reunións onde se garantirá
mediante obstáculos físicos a distancia de seguridade ou o emprego de
máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans.

16. CANLES DE INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO
CENTRO.

Utilizarase a páxina web do centro como mecanismo de comunicación xeral
coas familias e o persoal alleo.
Utilizarase tamén o correo electrónico covid19@colexioabrente.org para dar
información e resolver as dúbidas das familias e  do persoal alleo ao centro,
ademais do teléfono 986723494.

17. USO DA MÁSCARA NO CENTRO.

O Alumnado de EP, ESO e o profesorado, así como o restante persoal, teñen
a obriga de usar máscaras fóra das aulas, coa excepción específica do nivel
de Educación Infantil, de conformidade co previsto no presente protocolo. É
obrigatorio usar máscara de protección en todo caso nas circulacións polos
espazos comúns (corredores, baños, escaleiras, etc), nas entradas e saídas
ao centro, nos recreos, nas entradas e saídas do comedor escolar e na
estancia na biblioteca. É obrigatorio que o profesorado utilice a máscara
continuamente non só pola súa función de protección senón tamén polo seu
carácter exemplar.
O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se
prohibe para as persoas que as porten voluntariamente.

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

1. O Plan estará aprobado polo Consello Escolar.
2. Será presentado no claustro de profesores.
3. Enviárase por correo electrónico a todo o persoal do centro.
4. Estará exposto na páxina web do colexio (www.colexioabrente.com).
5. Facilitaráselle aos pais ou titores a través dos correos electrónicos.
6. Ao comezo do curso traballarase nas aulas.

I I I ) M E D I D A S D E  L I M P E Z A .

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



1. Limpeza  diaria de corredores e aulas farase ao remate da xornada escolar,
tendo especial atención nas superficies de uso frecuente como pomos das
portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, perchas, e outros elementos de
similares características. Nas aulas vixiarase o baleirado de papeleiras e a
reposición do xel hidroalcohólico.
Todas as aulas estarán equipadas cunha papeleira con bolsa e accionadas
con pedal para depositar os panos desbotables.

2. A limpeza dos aseos farase tres veces ao día (despois dos recreos, ao medio
día e ao remate da xornada), prestando especial atención nas superficies de
contacto  máis frecuentes como billas, elementos das cisternas,
dispensadores, etc.
Todos os baños estarán equipados cunha papeleira con bolsa, accionada con
pedal, dispensadores de xabón e papel de secado. Durante o proceso de
limpeza vixiarase o baleirado de papeleiras, a reposición do  xabón e o papel
de secado.

3. A limpeza dos espazos comúns, como salas de mestres, ximnasio, biblioteca,
etc. farase ao remate da xornada lectiva. Ademais da oportuna aireación
diaria, serán desinfectados seguindo as pautas habituais establecidas,
prestando especial atención nas superficies de contacto máis habituais.
Todos estes espazos estarán equipados cunha papeleira con bolsa e
accionada con pedal e xel hidroalcohólico. Vixiarase o baleirado e limpeza da
mesma e a reposición do xel hidroalcohólico.

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

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

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA.

Durante a mañá unha persoa de limpeza limpará os baños dúas veces, en
horario de 10:00h a 12:30h (antes e despois dos recreos) e otra vez máis ao
remate da xornada, a partires das 17:00h durante a limpeza xeral do centro.

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



O persoal de limpeza, como pertence o grupo de Risco Baixo, utilizará o
seguinte material: luvas, máscaras hixiénicas, batas de uso diario, e calzado.
No caso que se dera no centro educativo un caso con sintomatoloxía
compatible co Covid-19, dispoñerán tamén de máscaras FFP2 e luvas de
nitrilo ou similar.

22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS.

Por cada  baño do centro cubrirase un cadro de limpeza como o do modelo
inferior.
Baños do colexio .
- Baño de Educación Infantil (Planta baixa).
- Baño de Educación Especial (Planta baixa).
- Baño Educación Primaria (Planta baixa).
- Baño Educación Primaria e ESO (Planta alta).
- Baño Corredor (Planta sotano).
- Baño Tecnoloxía (Planta Sotano).
- Baño Pista (Pavillón).

BAÑO DE EDUCACIÓN INFANTIL (PLANTA BAJA)
DÍA HORA DE LIMPEZA FIRMA DA PERSOA

LUNES

14-09-2020
MARTES

15-09-2020
MÉRCORES

16-09-2020
XOVES

17-09-2020
VENRES

18-09-2020

23. VENTILACIÓN DAS AULAS.

En cada aula haberá un cadro para anotar as ventilacións feitas durante o
horario lectivo.



Sempre que a climatoloxía o permita, deberase ter as fiestras abertas ou
abatidas  durante a duranción das clases, así como ao remate da xornada
de mañá e tarde.

1º E.P
DÍA HORA EN QUE SE

VENTILA
TEMPO DE VENTILACIÓN

LUNES

14-09-2020

MARTES

15-09-2020

MÉRCORES

16-09-2020

XOVES

17-09-2020

VENRES

18-09-2020

24.DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOS.

1. Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o
secado de mans ou para o cumprimento da “etiqueta respiratoria” serán
refugados en papeleiras con bolsa, con tapa e accionadas por pedal.

2. 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).



3. No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente
síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o
contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por estas
personas.

4. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de
lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida
limpeza do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de
que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou síntomas durante a
xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.

I V ) M A T E R I A L  D E  P R O T E C C I Ó N .

25.REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO.
MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIXIENE  QUE DIPÓN O CENTRO

Material Debe dispoñer Dispón Nº
unidades

Auga, xabón e papel
de secado

Permanentemente en todos os
aseos

Todos os aseos
teñen os elementos
requiridos e o seu
control realizase de
forma continua.

20 unidades

Papeleiras con bolsa,
tapa e pedal

Distribuídas por todo o centro En aseos.
Aulas.
Despachos.
Salas e oficinas.

50 unidades

Luvas Luvas de nitrilo ou similar para
atender a casos sospeitosos de
COVID-19.
Luvas desbotables nas aulas,
Secretarias, Salas de reunión,
Sala de Mestres Despachos e
Comedor

En sala COVID. 1 caixa de
100
unidades.

Termómetro sen
contacto

É recomendable que tanto o
profesorado como o persoal non
docente se tomen a
temperatura todos os días antes
de acudir o centro e a volta do
mesmo

O termómetro sen
contacto, atópase
no botiquín da Sala
de Mestres.

1 unidade

Xeles hidroalcohólicos Nas aulas, Secretarias, Salas
de reunión, Sala de
Mestres,Despachos,Comedor,
Entradas  e Saídas do Centro
Educativo

Todas as
dependencias do
Centro dispoñen de
xeles
hidroalcohólicos.

50 unidades

Máscaras Obrigatorias no centro (a
excepción dos supostos
previstos no art.6.2 do Decreto-
lei 21.20-2020

Máscaras hix.
quirurxicas:1bolsa
de 10 unidades por
cada aula,
secretaria e salas
COVID
Máscara FFP-2 :

30 bolsas
de
10unidades

________
1 bolsa de 5



5 unidades na Sala
COVID

unidades

 Material que ten que comprar.
 Material que ten o centro.

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

A Administración Económica do Centro Educativo contabilizará os custos deste
material de forma individualizada co obxecto de coñecer con detalle o sobrecusto
derivado das medidas de prevención e hixiene ante o COVID-19 e vixiar o consumo
axeitado do mesmo.

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

Corresponde ao equipo COVID, en colaboración coa Administración Económica do
centro, distribuír ou organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e
inventario separado, así como certificar os consumos e gastos producidos.

V ) X E S T I Ó N  D E  A B R O C H O S .

28. DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS A TOMAR.

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

2. 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
quirúrxica (tanto á persona que mostra síntomas como a quen quede ao seu
coidado), e contactarase coa familia no caso de afectar ao 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 síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo
protexido por máscara e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que
a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.

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

Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos
que existan dentro do centro 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
consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en
corentena no seu domicilio durante o período que sinale a Xefatura de
Sanidade.

4. 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.

5. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as
recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun
centro teña que estar illada unha parte da comunidade educativa (aula ou
grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en
función do número de contactos identificados en cada abrocho.

28.b) Escenario no suposto de abrochos.

1. 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 supostos:

- A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada
en corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado
asignado a ese grupo.



- Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7
días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde
xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo.

2. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto
de declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a
obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa
enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a
consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das
autoridades sanitarias.

3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das
normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos
efectos de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver
a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de
vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.

4. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro,
realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade
lectiva. As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a
posibilidade de modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado
incluídos en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de
Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. O modelo proposto
establece catro fases:

 Fase 1 (Adecuación dos espazos)

Duración: aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que
sexa dunha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade,
será o equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a
desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.

Obxectivos:

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres
de forma que se consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles.

- Redefinición dos circuítos de circulación interna.

- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma
graduada.

- Reorganización das quendas para o horario da comida.

 Fase 2 (Formación de pequenos grupos)



Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma
simultánea será do 30%.Esta fase é fundamental para a adquisición polos
alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.

Obxectivos:

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento
físico, utilización de máscara e de hixiene de mans.

- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para
pasar de fase.

- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do
centro.

- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.

- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no
SARS-CoV-2.

 Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)

Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma
simultánea será do 60%. Nesta fase o alumnado continuarán formándose
nas medidas de hixiene e distanciamento físico cun grupo máis numeroso.

Obxectivos:

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de
forma progresiva.

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de
alumnos.

 Fase 4 (Fase de reactivación)

Duración: 1 semana. A porcentaxe do alumnado na aula de forma
simultánea será do 100% se fose posible manter dentro da aula 1 metro
de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as
medidas necesarias no período de pandemia.

Obxectivos:

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.

- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do
alumnado.

- O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas.



29.PERSOAS QUE REALIZAN AS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS A
AUTORIDADES SANITARIA E EDUCATIVA.

A persoa encargada de realizar a Comunicación das incidencias a autoridades
sanitarias e educativas será o coordinador do equipo formado na COVID-19.

Persoa encargada:
-D. Damián Guerra García.

V I ) X E S T I Ó N  D A S  P E T I C I Ó N S  D E  S U P O S T O S  D E
V U L N E R A B I L I D A D E .

30. CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES.

1.- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde
deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus
servizos, na que exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a
como grupo vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo III
do Protocolo  de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non
universitario de Galicia para o curso 2020-2021).

2.- A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que
se indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e
determinación das medidas de protección existentes. Porase a disposición das
direccións un modelo de informe simplificado no Portal da dirección (anexo IV do
Protocolo  de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non
universitario de Galicia para o curso 2020-2021).

3.- A dirección do centro educativo remitirá, cada día en que existan solicitudes,
unha relación das peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do
posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura



Territorial da Consellería de Educación do ámbito provincial onde radique o dito
centro de traballo.

V I I )  M E D I D A S  D E  C A R A C T E R  O R G A N I Z A T I V O .

31.DETERMINACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS, ORGANIZACIÓN DAS MESMA
CON HORARIO DE SER O CASO.REGULACIÓN DE ENTRADA DE
ACOMPAÑANTES DO ALUMNADO
A entrada o recinto para os alumnos:

 Educación Infantil,
 En horario de mañá:  de 8:45 h a 9:05 h.
 En horario de tarde: de 14:50 h a 15:10 h.

 E.P, e ESO.
o En horario de mañá:  de 8:45 h a 9:00 h.
o En horario de tarde:  de 14:50 h a 15:05 h.

O Centro dispón de tres portais:
1.- (Portal 1). Portal Grande da parte noroeste do recinto (Diante do

Aparcamento).
2.- (Portal 2). Portal Mediano da parte norte do recinto (Diante da porta

Principal).
3.- (Portal 3). Portal pequeno  da parte nordeste do recinto.

Os nenos e acompañantes ( con máscara) de Educación Infantil accederán a
través do Portal 1. Entregarase o neno no  porche  principal ao profesor que
estea co seu  grupo e o acompañante sairá polo Portal 2. (os nenos de
Educación Infantil teñen delimitadas as zonas de reunión e formación no Porche
Principal) (*Ver plano).
As 9:00h da maña e as 15:05h da tarde, e unha vez reunido, cada curso
dirixiranse co seu profesor a súa porta de acceso para dirixirse as súas aulas de
forma escalonada e gardando as distancias pertinentes. A saída farase de xeito
inverso a partires das 13:20h e das 16:35h cara ao lugar de formación e reunión
no Porche Principal.

Os nenos de E.P. e da ESO accederán ao recinto polo Portal 1 ( onde estará un
profesor de garda indicando como deben de proceder ) e dirixiranse a súa porta
de entrada ao centro, onde estará outro profesor de garda. Os acompañantes non
poden acceder ao centro por este portal.

As saídas do recinto faranse polos mesmos portais de entrada.
O alumnado de Educación infantil será recollido na zona de reunión e formación
do Porche Principal (*Ver plano).



ENTRADA EDUCACIÓN INFANTIL

Portal de entrada
ao recinto

Zona de
reunión
delimitada

Porta  de
entrada ao
centro

Horario
de
entrada
de
mañá

Horario
de
entrada
de
tarde

Responsable

Portal 2

4ºE.I Porche
entrada 1*

Porta oeste
planta baixa

9:00h 15:05h Titor

5ºE.I Porche
entrada 2* 9:00h 15:05h Titor

6ºE.I Porche
entrada 3* 9:00h 15:05h Titor

(*Ver plano, traxecto amarelo).

SAÍDA EDUCACIÓN INFANTIL
Portal de Saída

do recinto
Zona de
reunión
delimitada

Porta de
saída do
centro

Hora
de
saída
de
maña

Hora
de
saída
de
tarde

Responsable

Portal 2

4ºE.I Porche
entrada

1*
Porta oeste
planta baixa

13:20h 16:35h Titor

5ºE.I Porche
entrada

2* 13:20h 16:35h Titor

6ºE.I Porche
entrada

3* 13:20h 16:35h Titor

(*Ver plano, traxecto amarelo).

ENTRADA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Portal de saída do
recinto.

Porta de
saída do
centro

Horario de
entrada de
mañá

Horario de
entrada de
tarde

Responsable

Portal 1
dereita
saída

1ºE.P
Porta oeste
planta baixa 8:45-9:00h 14:50-15:05

Titor

2ºE.P Titor

3ºEP Titor

Portal 1
esquerda
saída

4ºEP
Porta oeste
semisótano 8:45-9:00h 14:50-15:05

Titor

5ºEP Titor

6ºEP Titor



(*Ver plano, traxecto azul).

ENTRADA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  (ESO)
Portal de entrada
ao recinto

Porta de
entrada ao
centro

Horario de
entrada de
mañá

Horario de
entrada de
tarde

Responsable

Portal 1

1ºESO
Porta oeste
semisótano 8:45-9:00h 14:50-15:05

Titor

2ºESO Titor

3ºESO Titor

4ºESO Titor

SAÍDA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Portal de saída do
recinto.

Porta de
saída do
centro

Horario de
saída de
mañá

Horario de
saída de
tarde

Responsable

Portal 1
dereita
saída

1ºE.P
Porta oeste
planta baixa

13:25 16:35 Titor

2ºE.P 13:30 16:40 Titor

3ºEP 13:35 16:45 Titor

Portal 1
esquerd
a saída

4ºEP
Porta oeste
semisótano

13:25 16:35 Titor

5ºEP 13:30 16:40 Titor

6ºEP 13:35 16:45 Titor

SAÍDA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA  (ESO)

Portal de saída do
recinto

Porta de
saída do
centro

Horario de
saída de
mañá

Horario de
saída de
tarde

Responsable

Portal 1

1ºESO
Porta oeste
semisótano

13:25h 16:35h Titor

2ºESO 13:30h 16:40h Titor

3ºESO 13:35h 16:45h Titor



(*Ver plano, traxecto verde).

4ºESO 13:40h 16:50h Titor





32.DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA, DAS
CIRCULACIÓNS NO CENTRO EDUCATIVO, USO DE ELEVADORES,
NÚCLEOS DE ESCALEIRAS (PLANOS).

Nas portas de entrada ao centro vai estar un profesor de garda de  8:45 h a 9:00
h da mañá e de 14:50 h a 15:05 h da tarde vixiando a entrada para que os nenos
garden as distancias correspondentes e utilicen o xel hidroalcohólico da entrada.
O resto do profesorado, nas mesmas franxas horarias, estará na porta da súa
aula vixiando que se cumpra o distanciamento correspondente no corredor e que
os alumnos  vaian tomando asento  na súa mesa, agás os nenos de Educación
Infantil que teñen o lugar de formación no Porche Principal e accederan ao centro
co seu titor (9:05 h da mañá e as 15:10 h da tarde).

Portas de entrada e saída:
 Educación Infantil, 1º E.P.,2ª E.P. e 3º E.P. utilizarán a Porta oeste da planta

Baixa e acceden directamente ao corredor  desta planta.
 Os cursos de 4º E.P.,5º E.P.,6º E.P.,1º ESO, 2ºESO, 3ºESO e 4º ESO.

utilizaran a Porta Oeste da planta Semisotano e utilizaran as escaleiras
para subir á 1º planta.

O sentido de circulación polos corredores será sempre pola dereita en dirección á
marcha (*Ver plano).

As saídas faránse escalonadas por orde de proximidade ás portas de entrada,
deixando cinco minutos de tempo entre un aula e outra da mesma planta. Os
alumnos irán acompañados por un mestre que os conducirá ata o  seu Portal de
saída. No caso que non estivese ninguén para recollelos, o mestre levaraos a
formar ao porche do pavillón ata que os veñan a buscar.

A recollida dos nenos de Educación Infantil será no Porche Principal na zona
de reunión e formación.

O elevador será usado por aqueles  alumnos con mobilidade reducida,
acompañados dun profesor e sempre con máscara.



CIRCULACIÓN POLOS CORREDORES:









33.PREVISIÓNS SOBRE A COLOCACIÓN DE CARTELERÍA E SINALÉCTICA NO
CENTRO, COA PREMISA DE QUE A DE PREVENCIÓN PRIMA SOBRE
CALQUERA OUTRA  EN RELACIÓN COA SÚA UBICACIÓN.



34.DETERMINACIÓN SOBRE A ENTRADA E SAÍDA  DE ALUMNADO
TRANSPORTADO.
O Centro non ten Transporte Escolar.

35.ASIGNACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA.

Entradas

Portal 1 Elena
Portal 2 Isabel
Porta oeste semisoto Irene
Porta oeste planta baixa Ángela
Punto de reunión EI e porta
aulas EP, ESO

Titores

Saída

Portal 1 Titores EP, EI,
ESO profesor última clasePortal 2

Porta oeste semisoto
Porta oeste planta baixa
Saídas aulas  EI, EP, ESO

V I I I )  M E D I D A S  E N  R E L A C I Ó N  C O A S  F A M I L I A S  E
A N P A S .

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

Non se dispón destes servizos.

37. PREVISIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
FORA DA XORNADAD LECTIVA OU POSTERIORES AO SERVIZO DE
COMEDOR.
O centro vai ofertar as seguintes actividades extraescolares:

 FUN WITH ENGLISH.
 SCRAPBOOKING.
 MÚSICA E MOVEMENTO.
 KET,PET, FIRST.
 CONVERSACIÓN EN ALEMÁN.
 XIMNASIA RÍTMICA.



37.a) MEDIDAS XERAIS DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

 Todos os recintos onde se realicen as seguintes actividades están provistos
de:
 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual .
 Limpador desinfectante para o seu uso por parte do profesorado.
 Papeleira con bolsa acciona por pedal.
 Caixa de luvas desbotable.
 Máscaras hixiénico cirúrxica:1 bolsa de 10 unidades.

 As activades a desenrolar faranse en aulas que permitan o distanciamento
individual e de grupo. Os alumnos de cada grupo de convivencia terán un
espazo asignado, agás a actividade de ximnasia rítmica que se desenrolara
no pavillón.

 O uso de mascarilla é obrigatorio para as persoas de seis ou máis anos,
aínda que será recomendado o seu uso para os menores de seis.

 Os lugares onde se realicen as actividades será desinfectados e ventilados
previamente.

 Todos os nenos desinfectarán as mans con xel hidroalcohólico nas entradas e
saídas dos lugares das actividades.

 No comezo da actividade farase un pequeno recordatorio das medidas de
hixiene e distanciamento, reforzando a importancia de evitar tocar os ollos, o
nariz e a boca coas mans sen desinfectar.

 O rematar a actividade farase unha desinfección de mesa, cadeira ou material
de uso común usado na actividade.

 Se houbese algún material de uso común non se poderá pasar dunha persoa
a outra sen desinfectalo previamente, intentarase sempre que sexa posible
que o material usado sexa persoal e intransferible.

37.b) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA ACTIVIDADE.

FUN WITH ENGLISH

 Hai dúas quendas.
 1ª quenda  luns e xoves alumnado de E.I de 15:50h a 16:50h.
 2ª quenda 1º,2º,3º E.P martes e  mércores de 16:50h a 17:50h.

 Esta actividade terá un número máximo de 12 participantes.
 A activade farase nunha aula que permita o distanciamento individual e os

alumnos de cada grupo (grupo de convivencia) terán un espazo asignado.
 Na primeira quenda, a profesora da actividade, cinco minutos antes do remate

da xornada da tarde, pasará polas clases a recoller aos alumnos  e os irá



colocando en fila no corredor mantendo en todo momento a distancia de
seguridade. O primeiro grupo na fila será 4º EI, o segundo grupo será 5ºEI e o
terceiro grupo será 6º EI. Unha vez colocados dirixiranse aula correspondente
a actividade.

 Na segunda quenda xa non hai alumnos no centro e o mestre/a recollerá os
alumnos na porta de entrada (portal 1). Os formará e os conducirá en
ringleira, gardando o distanciamento ata a aula.

 Na entrada e saída da aula a profesora axudaralle ou vixiará a  desinfección
das mans co xel hidroalcohólico.

 Unha vez rematada a actividade e  acompañados polo mestre/a colocaranse
en ringleira mantendo a distancia de seguridade para poder dirixirse  ao portal
1, onde os recollerán os país.

 Dentro da aula aplicaranse todas as normas xerais especificas dunha aula
ordinaria (apartado 14.5. deste protocolo).

SCRAPBOOKING

 Hai dúas quendas:
 1ª quenda:  luns e xoves alumnado de EI de 15:50h a 16:50h.
 2ª quenda: 1º,2º,3º EP martes e  mércores de 17:50h a 18:50h.

 Esta actividade terá un número máximo de 15 participantes.
 A activade farase nunha aula que permita o distanciamento individual e os

alumnos de cada grupo (grupo de convivencia) terán un espazo asignado.
 Na primeira quenda, a profesora da actividade, cinco minutos antes do remate

da xornada da tarde, pasará polas  clases a recoller aos alumnos  e os irá
colocando en fila no corredor mantendo en todo momento a distancia de
seguridade. O primeiro grupo na fila será 4º EI, o segundo grupo será 5º EI e
o terceiro grupo será 6º EI. Unha vez colocados dirixiranse a aula
correspondente a actividade.

 Na segunda quenda xa non hai alumnos no centro e a profesora recollerá aos
alumnos na porta de entrada (portal 1). Os formará e os conducirá en ringleira
gardando o distanciamento ata a aula.

 Na entrada e saída da aula a profesora axudaralle ou vixiará de facer a
desinfección das mans co xel hidroalcohólico.

 Unha vez rematada a actividade e  acompañados polo mestre/a colocaranse
en ringleira mantendo a distancia de seguridade para poder dirixirse  ao
portal 1, onde os recollerán os país.

 Dentro da aula aplicaranse todas as normas xerais especificas dunha aula
ordinaria (apartado 14.5. deste protocolo).



MÚSICA E MOVEMENTO.

 Esta actividade desenrolarase o  mércores e xoves co alumnado de EI de
15:50h a 16:50h.

 Esta actividade terá un número máximo de 10 participantes.
 A activade farase nunha aula que permita o distanciamento individual e os

alumnos de cada grupo (grupo de convivencia) terán un espazo asignado.
 Na primeira quenda, a profesora da actividade, cinco minutos antes do remate

da xornada da tarde, pasará polas  clases a recoller aos alumnos  e os irá
colocando en fila no corredor mantendo en todo momento a distancia de
seguridade. O primeiro grupo na fila será 4º EI, o segundo grupo será 5º EI e
o terceiro grupo será 6º EI. Unha vez colocados dirixiranse aula
correspondente a actividade.

 Na segunda quenda xa non hai alumnos no centro e a profesora recollerá aos
alumnos na porta de entrada (portal 1). Os formará e os conducirá en ringleira
gardando o distanciamento ata a aula.

 Na entrada e saída da aula a profesora axudaralle ou vixiará a facer a
desinfección das mans.

 Unha vez rematada a actividade e  acompañados polo mestre/a colocaranse
en ringleira mantendo a distancia de seguridade para poder dirixirse  ao portal
1, onde os recollerán os país.

 Dentro da aula aplicaranse todas as normas xerais especificas dunha aula
ordinaria (apartado 14.5. deste protocolo).

KET,PET, FIRST.

 Esta actividade desenrolarase o  mércores as 17:00 h. e o venres as 15:00h.
 O número máximo de alumnado por grupo é de 12 alumnos da ESO.
 A activade farase nunha aula que permita o distanciamento individual e os

alumnos de cada grupo (grupo de convivencia) terán un espazo asignado.
 No horario que ten esta actividade xa non hai alumnado no centro polo que a

mestre/a recollerá aos alumnos na portal de entrada (portal 1). Os formará e
os conducirá en ringleira  gardando o distanciamento ata a aula.

 Unha vez rematada a actividade e  acompañados polo mestre/a colocaranse
en ringleira mantendo a distancia de seguridade para poder dirixirse  ao portal
1, onde os recollerán os país.

 Na entrada e saída da aula a profesora  vixiará a  desinfección  das mans co
xel hidroalcohólico.

 Dentro da aula aplicaranse todas as normas xerais e  especificas dunha aula
ordinaria (apartado 14.5. deste protocolo).



CONVERSACIÓN EN ALEMÁN

 Esta actividade desenrolarase o  mércores as 17:00 h. e o venres as 15:00h.
 O número máximo de alumnado por grupo é de 12 alumnos.
 A activade farase nunha aula que permita o distanciamento individual e os

alumnos de cada grupo (grupo de convivencia) terán un espazo asignado.
 No horario que ten esta actividade xa non hai alumnado no centro polo que a

mestre/a recollerá aos alumnos na portal de entrada (portal 1). Os formará e
os conducirá en ringleira  gardando o distanciamento ata a aula.

 Unha vez rematada a actividade e  acompañados polo mestre/a colocaranse
en ringleira mantendo a distancia de seguridade para poder dirixirse  ao portal
1, onde os recollerán os país.

 Na entrada e saída da aula a profesora  vixiará a  desinfección  das mans co
xel hidroalcohólico.

 Dentro da aula aplicaranse todas as normas xerais e  especificas dunha aula
ordinaria (apartado 14.5. deste protocolo).

ACTIVIDADE DEPORTIVA DE XIMNASIA RÍTMICA.

ACTIVIDADE RÍTMICA DE NON COMPETICIÓN.

 Esta actividade estará formada por dos grupos de 14 alumnos que terán
diferentes días e horarios:
 1º grupo:  EI cun máximo 14 alumnos.
 2º grupo: EP cun máximo 14 alumnos.

O lugar de desenrolo desta actividade será no pavillón do Centro.

ACTIVIDADE RÍTMICA DE COMPETICIÓN

 Estará formada por conxuntos  de diferentes categorías (prebenxamín,
benxamín, alevín, cadete e senior).

 Para toda esta actividade aplicarase o protocolo marcado pola Federación de
Ximnasia Rítmica de Galicia, que a continuación se detallan.

 Medidas de desinfección e limpeza de superficies e material
 Con carácter xeral, sen prexuízo das medidas específicas establecidas

polos protocolos das instalacións correspondentes, respecto á limpeza e



desinfección de espazos, materiais e superficies deberanse ter en conta as

seguintes:

 Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente

preparada 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.

 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 materiais e/ou aparellos empregados sexan

persoais e intransferibles. No caso daqueles equipamentos que deban

ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de

materiais de protección uso de forma recorrente de xeles

hidroalcohólicos 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 para depositar panos e calquera outro material
desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos,
unha vez ao día.

 Medidas para os axentes que directa ou indirectamente participen
na práctica deportiva (adestradores, ximnastas, acompañantes,
público, etc.)

Xerais:



 O uso de mascarilla é obrigatorio. Para as persoas de seis ou máis anos
será obrigatorio o uso de mascarilla en todo momento aínda que se poida
garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.

 A obrigación de uso de máscara non será esixible nos seguintes supostos:
 No caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, exclusivamente

durante  a realización da práctica deportiva e sempre que poida

garantirse o mantemento da distancia de dos metros con outras persoas

non convivintes.

 No caso de actividade física e deportiva en instalacións cerradas

sempre que se poda garantir o mantemento da distancia de seguridade

de 1,5m e exclusivamente durante a realización dos adestramentos.

 Cando non se utilice a mascara é importante gardala axeitadamente
para evitar que adquira ou transmita o coronavirus.

 Sempre que sexa posible, os ximnastas, durante a práctica deportiva
deberán manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5m

 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. Iso significa

cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable
cando tose ou esbirra. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado
e lavar as mans.

 Lavar con frecuencia as mans con auga 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.
 Realizar un auto test antes de ir cara a actividade deportiva, para

confirmar se pode ter síntomas de COVID-19: ¿Teño febre, tose ou falta
de alento?
Todos os axentes que directamente ou indirectamente participen na
práctica deportiva deben facer unha vixilancia activa dos seus síntomas
e levar a cabo un rexistro da temperatura corporal tres veces ao día,
pola mañá y pola noite nas súas casas e  cando  chegan ao
adestramento.



 Ante calquera síntoma compatible coa COVID-19 non levar ao ximnasta
ao adestramento e avisar ao adestrador, en caso de que acudira a algún
adestramento previo, para facer un control preventivo do resto de grupo
afectado.

 Si se estivo en contacto con unha persoa afectada pola COVID-19 ou
si a persoa ten algún síntoma, aínda que sexa leve, se deberán
respectar os tempos establecidos de corentena e ter o visto e prace do
médico para o reinicio de calquera tipo de actividade física.

 No caso de asistencia de público en eventos deportivos, tal como
marcan as autoridades competentes, deberán permanecer sentados e
non superar o setenta e cinco por cento da capacidade permitida na
instalación, cun límite máximo de trescentas persoas para lugares
pechados.

 Se inhabilitarán servizos que non sexan completamente seguros
dende  o punto de vista sanitario con especial incidencia en fontes de
auga, aparatos de secado de aire.

 Evitar o uso de máquinas expendedoras. En caso contrario, será
obrigatorio o uso de hidroxel desinfectante antes do seu emprego,
debendo estar dispoñible xunto ás máquinas.

Desprazamentos aos adestramentos e ás competicións:
 Non compartir vehículo particular con outras persoas non convivintes,

sempre que sexa posible. De non ser así, priorizar formas de
desprazamento que favorezan a distancia interpersoal e, en todo caso,
utilizar máscara. Ademais é importante un asiduo lavado de mans ou
emprego de xel hidroalcohólico antes de entrar e despois de saír do
vehículo.

Alimentos, bebidas ou similares:

 Non se deben compartir alimentos bebidas ou similares. Recoméndase
marcar os envases utilizados para evitar confusións.



OUTRAS MEDIDAS
Medidas organizativas.
 Quendas de adestramento establecidos, cumprindo coas medidas de

aforo marcadas polas autoridades competentes. Poderase realizar
actividade deportiva en grupos de ata vinte e cinco persoas, sen contacto
físico, e sempre que non se superen os dous terzos da capacidade
máxima permitida. Agás nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo,

Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O
Vicedo, Viveiro e Xove no que o grupo de adestramento non pode superar

dez persoas de forma simultánea (según orde do 29 de Xullo de 2020

DOG 151-Bis).

 Todos os accesos teñen que ser escalonados para evitar
aglomeracións, respectando a distancia de seguridade cerca do control de

entrada e zonas común (hall, vestiarios…). De ser posible habilitarase un

acceso de entrada e outro da saída para evita concentración de persoas.
Este control debe garantir o cumprimento estrito do aforo máximo

calculado para esta situación extraordinaria, establecendo medidas para
organizar aos usuarios que permanezan no exterior do recinto de

adestramento ou competición en espera de acceder a el cando o permita o
aforo.

 Recoméndase a instalación de alfombrillas ou máquinas desinfectantes
de calzado.

 Só está permitida a entrada de ximnastas e persoal técnico á instalación.
 Modificación dos sistemas de adestramento para unha adaptación

progresiva á actividade física co fin de evitar lesións.
 Establecer un sistema de uso de vestiarios, asegurando a distancia

social de mínimo 1,5m, tendo en conta o aforo da sala.

 Asegurar as medidas con respecto á roupa da calle que deberá gardarse
de forma individual e con seguridade en bolsas e armarios, así como o
calzado. As bolsas/mochilas deberán manter a distancia mínima de 1,5m
entre elas.



 A entidade responsable da actividade deberá garantir que os ximnastas
dispoñan do material de prevención, xa sexa porque o pon a disposición o
titular da instalación, a entidade organizadora da actividade ou porque o
traen os deportistas, persoal técnico, etc.

 Todo isto cumprindo as especificacións técnicas e estándares de
calidade marcadas polas  autoridades  sanitarias. Establecer sistema de
control e reposición de dito material.

 Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a
actividade. Se isto non fora posible, garantirase consonte o establecido no
punto anterior a presenza de elementos de hixiene para o seu uso
continuado por parte dos axentes participantes e estableceranse os
mecanismos de desinfección correspondentes.

 Cada club terá que nomear un responsable por equipo (que poderá
ser o adestrador) que será o encargado de dar cumprimento a este
protocolo.

 Medidas de información

 A Entidade organizadora da actividade informará a todos os axentes
que participen directa ou indirectamente na actividade sobre os riscos e
medidas sanitarias e de hixiene que deben cumprir de forma individual.
Deberá existir unha comunicación continua con todos os axentes da
realidade deportiva.

 A Entidade organizadora facilitaralle ao corpo técnico, deportistas e
outros axentes alleos á práctica deportiva, información sobre as medidas
de hixiene e seguridade mediante cartelería en puntos clave dos espazos
de práctica e acceso á mesma, na páxina web ou redes sociais da
entidade, e/ou mediante a entrega de documentos, preferiblemente por vía
telemática.

 Utilizar cartelería visual e básica para os nenos.

 Deberase contar cunha sinalización visible sobre as medidas hixiénico-
sanitarias e de prevención establecidas no desenvolvemento da
actividade.



 Cando as instalacións onde se desenvolva a práctica deportiva dispoñan
de ascensor, promoverase a utilización das escaleiras.

 Tras o análise e distribución da instalación deberase realizar as funcións
de sinalización e balizamento que aseguren o distanciamento
recomendado.

 Medidas de formación

 Deberase promover a formación, especialmente entre o corpo técnico para:
 Adaptar as actividades ás medidas e recomendacións marcadas

polas autoridades sanitarias (distanciamento interpersoal, emprego de

máscara, etc.). Revisión das actividades a desenvolver, suprimindo

aquelas que promoven o contacto físico e primando as que poden

levarse a cabo dun xeito máis individual ou con maior distanciamento,

intentando non perder a dinámica de grupo, de ser así a

especificidade da súa práctica deportiva.

 Formación sobre as medidas hixiénico-sanitarias de carácter persoal

recomendables, tales como a necesidade dun correcto e asiduo lavado

de mans, o emprego de xel hidroalcohólico, a colocación correcta da

máscara, etc. co obxectivo de reforzar estas medidas do contexto da

práctica deportiva e tamén para trasladarllas aos deportistas e ao seu

entorno co obxectivo de que se consoliden estes hábitos hixiénico-

sanitarios.

 Todos os profesionais e traballadores deberán estar actualizados en

canto á normativa sobre riscos laborais, variable según a evolución

desta pandemia.

 Recomendacións ximnastas
 Evitar na medida do posible andar descalzos nos ximnasios.
 Deberán recollerse o pelo con seguridade para evitar o contacto con

ollos e cara. Nos bancos de descanso gardarase a distancia de
seguridade de 1,5m entre cada deportista.



 Todo o material auxiliar de adestramento (gomas, calleras,
magnesia, rulos, punteiras, esterillas, lastres, rodilleiras, toallas,
etc…) serán de uso individual, estando prohibido compartilos. Os
aparellos deberán ser desinfectados antes e despois de cada uso por
grupo de adestramento.

 Priorízarase o uso individual dos aparellos de ximnasia, establecendo
quendas de uso en cada adestramento. Os aparellos deberán ser
desinfectados antes e despois de cada uso por grupo de adestramento.

 Os aparellos de Ximnasia Rítmica serán de uso individual. Os
ximnastas deberán traelos de casa segundo a necesidade de

adestramento, debendo ser desinfectados antes e despois de cada
adestramento. Para adestramentos de conxunto, os técnicos

responsabilizaranse da súa desinfección antes e despois do seu uso.
En cuanto aos conxuntos recoméndase o inicio da actividade con

elementos individuais, aumentando, progresivamente, o traballo
colectivo, tratando, na medida do posible, de evitar o contacto

físico.

 Os espazos de adestramento comúns (barra de ballet, bancos, tapiz,
espaldeiras, etc…) empregaranse de forma individual. No caso de
poder manter a distancia social de 1,5m entre ximnastas se poderá
empregar por varias persoas á vez. Estes espazos e material auxiliar
deberán ser desinfectados antes e despois de cada uso por grupo de
adestramento.

 Desinfección de mans se hai cambio de tarefa, con material
diferente ou posible cambio de zona ou aparello.

 Está prohibido o uso compartido de material sanitario auxiliar
(vendas, tesoiras, protectores, panos…) O material de fisioterapia e
sanitario será de uso exclusivo para os ximnastas que o necesiten non
sendo posible o seu uso compartido. Os ximnastas deberán ter un
botiquín individual con dito material, que terá que ser desinfectado de
forma individual despois do seu uso. Non poderá quedarse na
instalación.

 O uso das botellas de auga ou outro tipo de bebidas (que se
traerán da casa) deberá ser individualizado, estando prohibido



compartilas con outros ximnastas. Deberán ser retiradas cada día da
sala de adestramento.

 No caso de facer uso de WC avisar ao adestrador antes de facer
uso do mesmo e unha vez empregado seguir as medidas  de
desinfección  do mesmo establecidas polo club e/ou instalación.
Asemade desinfección persoal antes de ir e ao regreso á pista de
adestramento.

 Os ximnastas deberán levar obrigatoriamente dúas toallas, unha
pequena para limpar o suor, e outra grande para evitar en todo o
posible o contacto directo con esterillas, bancos… As toallas son de
uso individual. Os deportistas deberán levalas con eles diariamente e
lavarse a un mínimo de 60º.

 Comunicación e seguimento de sintomatoloxía covid-19

 No caso de que un membro do corpo técnico, deportista, etc., teña

sintomatoloxía do virus COVID-19, deberá informar de xeito inmediato

ao Servizo Galego de Saúde para iniciar o protocolo previsto pola

Consellería de Sanidade (https://www.sergas.es/Saude-
publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV?idioma=es). Neste senso,

considérase sintomatoloxía do virus COVID-19 un cadro clínico de

infección respiratoria aguda (IRA) de aparición súbita e de calquera

gravidade, incluíndo febre, tose ou falta de alento, entre outros.

 En caso de detección dun sospeitoso por COVID-19  no entorno da

práctica deportiva, deberanse seguir as pautas determinadas polas

autoridades sanitarias. A persoa afectada retirarase do grupo e

conducirase a outro espazo, facilitándolle unha máscara cirúrxica. Este

espazo deberá ser elixido previamente, e debería contar con

ventilación adecuada, e unha papeleira de pedal con bolsa, onde tirar a

máscara e panos que se poidan desbotar. Contactarase co centro de

saúde correspondente á persoa ou co teléfono de referencia (900 400

116), e seguirán as súas instrucións. Se se percibira gravidade

chamarase ao 061. Haberá que realizar unha boa ventilación, limpeza



e desinfección deste espazo e do resto das estancias onde estivera a

persoa, acorde á situación do risco.

 Será preciso tamén illar o contedor/papeleira onde se depositaran os

panos ou outros produtos usados. Esa bolsa de lixo deberá ser

extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o

seu depósito no lugar onde se determine.

 En todo caso, seguiranse en todo momento as recomendacións

das autoridades sanitarias.

38. DETERMINACIÓNS PARA A XUNTANZA DE ANPAS E CONSELLO
ESCOLAR.

Sempre que as circunstancias o permitan faráse de forma non presencial, a
través de videoconferencia.
De darse o caso de ter que facela de forma presencial, levaríase a cabo
despois de rematar a xornada escolar nunha das aulas máis grandes,
gardando como mínimo a distancia de 1´5 metros e coa máscara, extremando
ademais as medidas de desinfección (lavado de mans, desinfección das
cadeiras, mesas, pomos, pasamáns, ventilación, etc.).

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

As titorías  e comunicacións coas familias, sempre que se poida, faranse de
xeito non presencial, a través dos seguintes medios:

 Videoconferencia.
 Teléfono.
 Correo electrónico.

De darse o caso de ter que facela de forma presencial, farase  despois de
rematar a xornada escolar, na aula do titor, gardando como mínimo a distancia
de 1´5 metros e coa máscara, extremando as medidas de desinfección (lavado
de mans, desinfección das cadeiras, mesas, pomos, pasamáns, ventilación,
etc.)

40. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS.

Os eventos grupais quedan suspendidos mentres dure esta situación do covid-
19.



I X )  M E D I D A S  P A R A  O  A L U M N O  T R A N S P O R T A D O .

41. ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS VEHÍCULOS
NO CENTRO EDUCATIVO, ESTABLECEMENTO DUN ESPAZO DE ESPERA
PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO, CRITERIOS DE SER O CASO DE
PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO PARA O USO DO TRANSPORTE.

O Centro non ten Transporte Escolar.

X )  M E D I D A S  D E  U S O  D E  C O M E D O R .

42. ESTABLECEMENTO DE QUENDAS PARA O USO DE COMEDOR.
DETERMINACIÓN DOS LUGARES OCUPADOS POLOS COMENSALES.
PRIORIZACIÓN DO ALUMNADO SOBRE O RESTO DO PERSOAL DO
CENTRO.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DO COMEDOR

O comedor é outro lugar onde hai que extremar as medidas de seguridade , xa que
o alumnado está sen máscara e, polo tanto, débense arbitrar as medidas necesarias
para que, ó non poder utilizalas mentres come, se garde de maneira obrigatoria a
distancia de seguridade ( 1,5 metros).

A dotación hixiénica do comedor será:
 Xabón de mans (aseos da planta semisoto que están diante da porta do
comedor e aseos da planta semisoto á saída do comedor). É a mellor
opción dende o punto de vista hixiénico. O xel hidroalcohólico está
desaconsellado para o alumnado que meta as mans frecuentemente na
boca.
 Dispensadores de xel desinfectante hidroalcohólico na entrada e saída do
comedor.
 Dispensador de papel individual na porta de entrada e na porta de saída
do comedor.
 Limpador desinfectante.
 Caixa de luvas desbotables.
 Papeleiras con bolsa protexidas e situadas en distintos puntos do
comedor (tres unidades ao longo do comedor).

Medidas para o uso do comedor:



 Estableceranse quendas de comedor para os diferentes niveis
educativos: Educación Infantil, Educación Primaria e Educación
Secundaria. O noso centro conta con un comedor para Ed. Infantil e outro
para Ed. Primaria e Ed. Secundaria.
 As quendas estarán claramente planificadas e escalonadas para evitar a
aglomeración de alumnado na porta do comedor.
Para que los alumnos de ESO poidan esperar a súa quenda de maneira
ordenada , parcelarase o pavillón deportivo , de maneira que cada grupo
ocupe un dos sectores. O profesorado de garda de recreo de comedor
encargarase da supervisión para que o alumnado manteña as medidas de
seguridade establecidas.

 Os grupos de convivencia estables, tanto en educación infantil como os
de educación primaria, terán a mesma quenda, en comedores distintos, e
sentarán xuntos por aulas (grupos de convivencia), debendo ser sempre os
primeiros en utilizar o comedor. Deixarase un espazo de seguridade entre
os distintos grupos, podendo utilizarse en caso de ser necesario mamparas
de separación que delimiten o espazo. Os grupos de convivencia estables
non terán que manter a distancia de seguridade.
 Sentarán o máis próximo posible o alumnado que pertenza ao mesmo
grupo de clase (grupo de convivencia).
 A disposición das mesas e cadeiras establecerase de tal forma que
ocupen o maior espazo do comedor, coa finalidade de que se manteña o
cumprimento das distancias de seguridade. Todos os alumnos estarán
agrupadas por grupos de convivencia e separadas dos outros grupos, isto
é posible por ter un comedor bastante grande e ser o centro e dunha soa
liña.
 O alumnado procederá á limpeza e desinfección de mans de maneira
previa á entrada ao comedor (auga e xabón xa que é a mellor opción
dende o punto de vista hixiénico). No caso de alumnado de Ed. Infantil e
primeiros cursos de Ed. Primaria, realizarán dita acción coa axuda do
profesorado.
 Haberá un cuarto de baño aberto para a hixiene previa e posterior á
comida, e procederase á súa limpeza antes da entrada dun nova quenda.
Unha vez finalizada a comida limparase e desinfectarase.
 Entrada: baño corredor planta semisoto (diante da entrada do

comedor).
 Saída: baño no corredor de saída do comedor da planta semisoto.

 O alumnado irá entrando con orde e mantendo en todo momento a
distancia de seguridade.
 Unha vez finalizada a comida, procederase á nova limpeza e hixiene de
mans.



 Unha vez finalizada a comida dunha das quendas procederase a limpar e
desinfectar as mesas y as cadeiras, antes de que entre a seguinte quenda.
Tamén se procederá a ventilar a dependencia o maior tempo posible antes
de que entre a seguinte quenda.
 Á hora de saír do comedor establecerase, ao igual que ocorría na
entrada, unha saída de forma ordenada, mantendo en todo momento a
distancia de seguridade e evitando aglomeracións.
 Antes e durante a comida procurarase que o comedor teña a maior
ventilación posible.
 O persoal traballador que realice o servizo de comedor, e o profesorado
que axude a dito servizo, extremarán as medidas de hixiene (aumentar a
frecuencia na desinfección de mans), protección e prevención do persoal
(deberá utilizar ao menos máscara ).
 O persoal traballador que realice o servizo de comedor, e o profesorado
que axude a dito servizo , deberá procurar garantir a distancia de
seguridade co alumnado en todo momento.
 Prevalecerá o servizo directo da comida por parte do persoal do comedor
ó autoservicio. Os menús irán empratados dende a cociña e servidos en
bandexa.
 Evitarase que o alumnado poida compartir comida ou bebida.
 Eliminaranse produtos de autoservicio das mesas (xerras de auga,
vinagreiras, aceiteiras, etc.) sendo recomendable ser servidos polo persoal
do comedor.
 Extremarase a limpeza e desinfección de todo o material utilizado no
comedor.
 Habilitarase un sistema para que, unha vez o alumnado teña finalizado la
comida e poida saír o recreo de comedor, se realice de maneira ordenada,
por grupos de convivencia e mantendo a distancia de seguridade.

QUENDAS PARA O USO DO COMEDOR

Establécense dúas quendas para o uso do comedor:
1ª Quenda: Educación Infantil e Educación Primaria. Horario: (13:15 h a
14:05 h).
2ª Quenda: Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Horario: (14:15 h a
15:00 h).

1ª Quenda: Educación Infantil e Educación Primaria. Horario: (13:15 h a
14:05 h).



Educación Infantil

Os alumnos de Educación Infantil serán recollidos por un profesor (Irene
Loira) que se encargará levalos a súa zona de Comedor de Infantil (13:15 h).

A garda de comedor do comedor de Ed. Infantil será desenrolada por tres
mestres ( Priscila Vidal , Isabel Castro e Irene Loira).

Educación Primaria.

Os alumnos de Ed. Primaria serán recollidos de forma escalonada polo
seguintes mestres:

- 1º.2º e 3º EP. Recólleos  Alba Mosteiro (13:20 h)

- 4º,5º e 6º EP. Recólleos Ángela Pérez (13:25 h).

E serán de levalos a súa zona de comedor de primaría.

A garda de comedor de Educación Primaria será desenrolada por: Alba,
Ángela, José M. Valdivía, Lorena e Basilio.

2ª Quenda: Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

Horario: (14:15 h a 15:00 h)

Os alumnas da ESO estarán formados no lugar de reunión (pavillón do
colexio) serán recollidos polos mestres (Damián Guerra e Raquel Martínez) e
levados de forma escalonada a súa zona de comedor, a través da porta
oeste  e corredor (planta Baixa), para non coincidir cos alumnos que saen ao
recreo do comedor.

A garda de comedor da ESO será desenrolada por tres mestres (Raquel
Martínez, Irene Camesella, Alejandra e Roberto Besada) .

RECREOS DE COMEDOR

EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA.

Unha vez rematada a 1ª quenda, os alumnos de Educación Infantil e
Educación Primaria serán recollidos por tres profesores de garda e levados as
súas zonas de recreo  habilitadas de  maneira escalonada. As zonas
habilitadas son as mesmas zonas parceladas que se utilizan no recreo da
mañá.
Durante este recreo serán vixiados por tres mestres (un destes será o
encargado de acompañar ao alumnado ao aseo).



Os alumnos de Educación Infantil sairán ao recreo pola porta este da planta
semisoto, de forma escalonada e mantendo as medidas de seguridade.
Os alumnos de Educación Primaria saíran ao recreo pola porta oeste da
planta semisoto, de forma escalonada e mantendo as medidas de seguridade.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)

Os alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria  farán o recreo de
comedor antes de comer de 13:30 h a 14:05 h , para elo delimitaranse
espazos no pavillón do colexio, en zonas habilitadas para cada curso. As
14:10 formaran en ringleiras por curso para acceder o comedor mantendo as
distancias recomendadas.
As 14:15 h accederan o comedor a través de porta oeste da planta media,
percorrerán o corredor desta planta ata  baixar as escaleiras da porta principal
para acceder o corredor da planta semisoto e polo corredor desta planta
chegarán á porta do comedor, para non coincidir coa saída da 1ª quenda.
Durante o recreo de comedor estarán vixiado por  dous mestres (Damián
Guerra e Raquel Martínez).



Planos de entradas e saídas do comedor:









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

Garda do comedor
E.I. Irene Loira, Isabel Castro, Priscila, Patricia
E.P. Ángela, Alba, Roberto, Basilio, Valdivia
E.S.O. Andrés, Irene, Pablo

Garda do  recreo comedor
E.I Felipe, Rocío, Virginia
EP Mila, Miguel, Susana, Olaya, Joaquín, María
ESO Pablo, Damián,Andrés e Elena

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

PERSOAL DE COCIÑA  E A LIMPEZA
Cociñeira Teresa Míguez Guillén
Axudantes Marisol Souto Rodríguez

Pilar Carrete Argibay

X I )  M E D I D A S  E S P E C Í F I C A S  P A R A  O  U S O
D O U T R O S  E S P A Z O S .

45.MEDIDAS DOUTROS ESPAZOS.

45 1.MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA SALA DE MESTRES.

A dotación hixiénica para os espazos da Sala de Mestres será:

 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual.
 Limpador desinfectante multiusos.
 Caixa de luvas desbotables.
 Máscara hix. cirúrxica: 1 bolsa de 10 unidades.
 Papeleira con bolsa acciona con pedal.

Medidas a adoptar:



 O aforamento máximo será de 10 persoas para que  permita manter entre o
profesorado a distancia de seguridade necesaria (1,5 metros).

 As cadeiras da sala de profesorado distribuiranse de forma que marquen a
distancia de seguridade.

 Eliminaranse da sala as cadeiras que excedan do aforamento máximo permitido.
 As posicións na sala de profesorado non deben intercambiarse .
 Na porta da sala do profesorado porase información visual relativa ao seu

aforamento e ás medidas de seguridade e hixiene na devandita dependencia.
 Cando un docente abandone a sala de profesores , procederá á desinfección das

superficies ocupadas, así como do posible material utilizado de uso común,
computador, rato, etc, mediante o uso do limpador desinfectante e papel
desbotable. Despois da limpeza, os materiais empregados refugaranse de forma
segura, procedéndose posteriormente á desinfección de mans.

 Débese garantir a ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), da
sala do profesorado mentres estea a ser utilizada, co fin de favorecer a
renovación do aire no seu interior.

 As mesas, andeis e demais zonas abertas quedarán libres de calquera tipo de
documentación (libros, documentos, folletos, etc), para proceder a unha correcta
desinfección.

 As xanelas e a porta da sala do profesorado permanecerán abertas (sempre que
sexa posible e por cuestións de confidencialidade), para favorecer a ventilación,
así como para evitar a manipulación de mecanismos de apertura de portas.

 O profesorado non compartirá material entre eles. En caso de ter que compartilo,
será posteriormente desinfectado.

 Despois do uso de elementos compartidos procederase á súa desinfección e
tamén das mans.

 O alumnado non poderá acudir á sala de profesores, salvo en casos
excepcionais.

 Evitar a realización de reunións na sala de profesores, coa finalidade de non
ocupar do devandito espazo. Para iso utilizaranse outros espazos onde se poida
gardar a distancia de seguridade entre todos os participantes. Preferentemente a
realización das reunións será telemática.

 A limpeza da sala é esencial polo que se debe realizar de xeito exhaustivo.

45.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA AS AULAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

A dotación hixiénica para os espazos das aulas de Educación Especial será
de:

 Xabón de mans ( é a mellor opción desde o punto de vista hixiénico).
 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual .



 Limpador desinfectante multiusos ,que estará baixo supervisión e sempre
lonxe do alcance do alumnado, para o seu uso por parte do profesorado.

 Caixa de luvas desbotables.
 Máscaras hixiénico cirúrxica:1bolsa de 10 unidades.
 Papeleiras con bolsa accionada con pedal.

Medidas a adoptar:

 Xa que parte do alumnado adóitase guiar por información visual, é necesario
elaborar imaxes alusivas á nova situación (tanto a nivel xeral como a nivel
individual para aquel alumnado que así o precise), coa finalidade de tentar
normalizar e interiorizar estas novas actitudes por parte do alumnado o máis
rápido posible.
 Como norma xeral, a distribución do alumnado na aula deberá organizarse de
forma que o garde a distancia de seguridade.
 Recoméndase o uso de máscara dentro e fóra da aula cando non se poida
cumprir a distancia de seguridade. En caso de non poder empregar máscara,
adoptaranse outras medidas de carácter individual como mamparas ou pantallas.
 Da aula eliminarase todo aquel mobiliario superfluo coa finalidade de non
diminuír a superficie útil da clase.
 Cada alumno e alumna ocupará sempre a mesma mesa e cadeira, debendo
tentar que non se produza intercambio de alumnado.
 En caso de ser posible, a porta e as xanelas da aula de Educación Especial
permanecerán abertas para favorecer a ventilación natural.
 A cada aula de Ed. Especial só accederá o persoal que traballa na mesma.
 As prendas de vestir ou mochilas que poida levar o alumnado colgaranse en
perchas ,que estarán situadas na aula e serán desinfectadas polo profesorado.
 Priorizarase a realización de actividades individuais fronte ás colectivas que
supoñan diminuír a distancia de seguridade e compartir materiais.
 Cando sexa indispensable que utilicen materiais compartidos como xogos, ó
final do uso procederase a desinfectalos para que poidan ser utilizados por outro
alumno/a.
 Durante o tempo que dure a pandemia evitarase utilizar plastilina, pastas de
modelar, etc. No caso de que se traballen fichas en formato papel, unha vez
finalizadas, gardaranse nun sobre e deberán pasar o período de corentena de
polo menos dous días.
 O alumnado terá o seu propio estoxo cos materiais e ferramentas ,identificados
co seu nome, que vaia utilizar durante o día, non permitindo que intercambien
material entre eles/as.
 Cando se organicen actividades de lectura de contos, recoméndase utilizar
preferentemente aqueles que teñen follas duras plastificadas xa que teñen unha
fácil desinfección despois do seu uso.



 O mobiliario que usa o alumnado debe ser limpado frecuentemente polo
profesorado.
 O alumnado de educación especial debe ter asignado un cuarto de baño de
referencia.
 Incidirase no lavado de mans tanto á entrada como á saída do cuarto de baño.
 Se o alumnado precisa acompañante, este deberá levar os equipos de
protección individual durante todo o tempo que estea no cuarto de baño.
 Garantirase a hixiene dos aseos durante toda a xornada escolar, extremando
a frecuencia da hixiene e desinfección .

45.3 .MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS  DESPACHOS.

A dotación hixiénica para os despachos será de:

 Xabón de mans ( é a mellor opción dende o punto de vista hixiénico).
 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual .
 Limpador desinfectante multiusos.
 Caixa de luvas desbotables.
 Máscaras hixiénico  cirúrxica:1 bolsa de 10 unidades.
 Papeleira con bolsa acciona con pedal.

Medidas a adoptar:

 O aforamento máximo  de cada despacho será de tres persoas para poder
manter entre as persoas que se atopen no devandito espazo a distancia de
seguridade necesaria .

 Uso obrigatorio da máscara.
 Non se realizarán reunión no devandito espazo cando se supere o

aforamento máximo, polo que se habilitará outro espazo.
 Na porta dos despachos porase información visual indicando o aforamento

máximo e as normas de hixiene que se deben manter.
 Do despacho eliminarase todo aquel mobiliario sen utilidade coa finalidade

de non diminuír a superficie útil.
 Débese garantir a ventilación mentres a dependencia estea a ser utilizada,

co fin de favorecer a renovación do aire no seu interior.
 Reducirase a visita de alumnado e proxenitores aos despachos do equipo

directivo ao estritamente necesario (fomentarase o uso de medios
telemáticos), realizándose a mesma, mediante cita previa.

 Se na visita dunha persoa ao despacho se produce entrega de
documentación en formato papel, este gardarase nun sobre e deberá pasar
o período de corentena de polo menos dous días.



 Tras a visita dunha persoa ao despacho, procederase á desinfección das
superficies ocupadas mediante o uso do limpador desinfectante multiusos
de pistola e papel desbotable. Tras a limpeza, os materiais empregados
refugaranse de forma segura, procedéndose posteriormente á desinfección
de mans.

 O uso do teléfono (en caso de existir no despacho), será exclusivo da
persoa que ocupa o espazo. No caso de que o despacho sexa compartido
ou o teléfono poida ser utilizado por outros membros do centro, colocarase
un anaco de filme transparente no micrófono do teléfono. O finalizar a
chamada o devandito filme será substituído.

 Á entrada ao despacho procederase sempre á desinfección de mans, tanto
por parte das persoas que comparten o espazo, como por parte das
persoas que acudan a el.

 No caso de despachos compartidos ou cando entren persoas neles,
evitarase compartir material. En caso de ter que compartilo, será
posteriormente desinfectado.

 Ao final do horario escolar diario, as mesas dos despachos quedarán
totalmente libres de papeis e materiais para proceder a unha correcta
desinfección e extremarase a limpeza.

45.4.MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA SECRETARÍA.

A dotación hixiénica para a secretaría debe ser:

 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual .
 Limpador desinfectante para o seu uso por parte do profesorado.
 Papeleira con bolsa acciona por pedal.
 Caixa de luvas desbotable.
 Máscaras hixiénico  cirúrxica: 1 bolsa de 10 unidades.
 Mampara de separación .

Medidas a adoptar:

 O aforamento máximo que permita manter entre as persoas que se atopen no
devandito espazo a distancia de seguridade necesaria (1,5 metros) será de
dúas persoas.
 Obrigatoriedade do uso de máscara.
 Poranse marcas no chan que indiquen a distancia de seguridade que debe
existir entre as persoas que acceden á secretaría.
 A entrada á Secretaría disporá de información visual indicando o aforamento
máximo permitido e as instrucións de seguridade e hixiene dentro dela.



 Reducirase a visita de alumnado e proxenitores, e do resto de membros da
comunidade educativa , ao estritamente necesario.
 Cando non sexa posible a atención telemática, atenderase ao público de
forma presencial mediante o sistema de cita previa.
 Débese minimizar a manipulación de documentación en formato papel e
cando non haxa máis remedio que facelo, extremar a hixiene de mans e evitar
tocarse os ollos, nariz, boca ou máscara con elas.
 Cando haxa que recepcionar abundante documentación en formato papel,
establecerase un sistema de corentena dos documentos , introducíndoos
nunha caixa de cartón, durante polo menos dous días, de maneira que
poidamos ter garantías da súa posible desinfección.

45.5.MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS ASEOS.

Os aseos do centro son unha das zonas máis concorridas e visitadas polos
membros da comunidade educativa e polo tanto é necesario extremar a
limpeza destes espazos, que serán limpados tres veces o día.

Os aseos disporán de:

Dispensador de xabón de mans.
Dispensador de xel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Papeleira con bolsa acciona por pedal.

Medidas a adoptar:

 O uso dos aseos estará limitado a un terzo do seu aforo, co que se limitará o
número de alumnado que poida acceder de maneira simultánea, de xeito que
se manteña entre todos os usuarios que poidan acceder ao mesmo tempo a
distancia social.

 Procederase ao lavado de mans tanto á entrada como á saída do cuarto de
baño.

 Levarase máscara durante todo o tempo que se estea no cuarto de baño.
 Porase información visual nas portas dos aseos indicando o aforo e as

normas de uso do baño e la correcta hixiene de mans. O aforo dos baños
será de dúas persoas e será regulada por semáforo verde/vermello.

 As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando
terminantemente prohibido utilizalas para beber auga, ou encher as botellas.

 Manterase unha correcta ventilación dos cuartos de baño. Débese garantir a
ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda a



xornada escolar, co fin de favorecer a renovación do aire no seu interior
(mantendo as ventás abertas durante toda a xornada escolar).

 Débese asegurar en todo momento a reposición do material hixiénico
necesario (xabón, papel desbotable dun só uso...).

 Evitarase a aglomeración de alumnado nas portas do cuarto de baño en todo
momento.

 O profesorado de garda supervisará o cumprimento da norma sobre aforo
durante os recreos, entradas e saídas, así como o resto de medidas de
seguridade.

 As persoas visitantes que non pertenza ao centro só poderán empregar os
aseos máis próximos á entrada.

 Garantirase a hixiene dos aseos durante toda a xornada escolar, extremando
a frecuencia na hixiene e desinfección mediante o maior número de limpezas
posibles (ó menos tres veces ó día).

 O profesorado acompañante que axude ó alumnado, fundamentalmente na
etapa de educación infantil o con NEE, deberá extremar a protección ó poder
entrar en contacto con fluídos, posibles salpicaduras, a presenza de
pingueiras proxectadas e suspendidas no ambiente (esbirros, toses...), polo
que deberá portar as proteccións individuais axeitadas.

46. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN FÍSICA.

A dotación hixiénica para o pavillón:

 Dispensador de xel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual .
 Limpador desinfectante para o seu uso por parte do profesorado.
 Papeleira con bolsa acciona por pedal.
 Caixa de luvas desbotable.
 Máscara hix. cirúrxica: 1 bolsa de 10 unidades.

Medidas a adoptar:

 Priorizarase as actividades ao aire libre a outras que se realicen no interior de
espazos pechados (pavillón do centro).

 Os vestiarios do mesmo xeito que as duchas permanecerán pechados polo que
o alumnado virá coa roupa de deporte desde casa.

 Priorizarase as actividades sen contacto físico.
 Promover actividades que permitan o distanciamento físico entre o alumnado

(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros).



 O alumnado deberá utilizar de maneira obrigatoria a máscara.
 O profesorado deberá dispor de xel hidroalcohólico e máscaras de reposto por

se o alumnado rompe algunha das súas por causa da actividade deportiva
 Ao principio e ao final da actividade deportiva o alumnado deberá desinfectarse

as mans. É importante extremar a hixiene no ámbito deportivo.
 As actividades que impliquen compartir material están desaconselladas. En

caso de ser necesaria a súa realización, ao final do uso do material, este
deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno. Priorizarase o
uso de materiais que sexan sinxelos de desinfectar.





47.PROCESO DE CAMBIO DE AULA.

 Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a
norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos supostos
excepcionais. Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio
durante os cambios de clase.

 No caso de ter que trasladarse a outra aula, será o profesor quen os veña a
buscar, mentres o alumnado permanecerá sentado no seu sitio onde estaba
ata que o profesor os recolla para levalos ou traelos a outra aula. Avisarase ao
profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que
poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado.

 A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de
seguridade, irán acompañados polo profesor.

 Entraran na nova aula, acompañados do mestre, 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.

48. NORMAS XERAIS DE USO DA BIBLIOTECA.

 A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se
fose posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir
o aforo sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas á
distancia do alumnado.

 A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un
protocolo de acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición previa. O
alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.

 O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles
que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e
se optimicen os postos dispoñibles.

 Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan
ocupado.

 O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o
devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 24
horas antes de volver aos andeis. Evitarase o  uso  de  xogos  de  mesa e
materiais  semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a
situación excepcional.



 Aplícanse na biblioteca as restantes medidas específicas para o uso da
biblioteca desenroladas neste protocolo no punto 14.6.

49.DISTRIBUCIÓN DOS GRUPOS DE ASEOS.
O colexio dispón dos seguintes grupos de aseos:
- 2 grupos na planta semisoto.
- 3 grupos na planta baixa.
- 1 grupos na 1ª planta.

PLANTA SITUACIÓN GRUPO QUE O USA

1ª Planta -Parte oeste do corredor.
4º, 5º e 6º EP

ESO

Planta Baixa
-Parte oeste do corredor. 1º, 2º e 3º EP
-Parte central dereita do
corredor.

Educación Infantil.

-Parte central esquerda do
corredor.

Educación Especial

Planta semisoto -Parte central do corredor
Recreo Educ.Infant.
Lavado de mans na
entrada do comedor.

-Parte oeste do corredor(saída
de comedor)

Recreos de EP e
ESO

As normas especiais do uso están recollidas no punto 45.5 deste protocolo.

X I I )  M E D I D A S  E S P E C I A I S  P A R A  O S  R E C R E O S .
50 e 51. MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS: HORARIOS, ESPAZOS,

TURNOS, GARDAS,...

ESPAZOS
O patio estará dividido en nove zonas delimitadas e sinalizadas con cinta que
será de uso exclusivo de cada aula (ver plano).

QUENDAS
Haberá dúas quendas para os recreos:

 1ª quenda 10:50 h -.11:15 h para EI e EP.
 2ª quenda 11:35 h- 12:00 h para alumnos de ESO.

1ª quenda 10:50 h -.11:15 h para EI e EP

EDUCACIÓN INFANTIL.



 Cada aula de E.I. sairá de maneira escalonada acompañados polo seu titor
gardando as distancias pertinentes en dirección a súa zona habilitada no
patio. Percorrendo o corredor da planta media ata as  escaleiras da porta
principal que dá acceso ao corredor da planta semisoto e saíndo  ao patio
pola porta este.

 Os patios serán rotatorios por semanas.
 A orde de saída farase da seguinte maneira:

O primeiro curso en saír irá á zona 1, o segundo curso  irá á zona 2, e
o último en saír irá á zona 3.

 A entrada á aula será de maneira escalonada en orde inversa á saída ao
patio

 Na garda sempre estará o titor co seu curso.
 Cando as condición climáticas non permitan saír ao patio, os alumnos

permanecerán na súa aula vixiados polo seu titor ou profesor que estea na
aula nese momento.
(*Ver plano).

EDUCACIÓN PRIMARIA.
 Cada aula de EP sairá de maneira escalonada e gardando as distancias

pertinentes acompañados polo seu titor ou profesor que estea na aula,
percorrendo o corredor ata as escaleiras da parte oeste  e saíndo pola
porta do semisoto, dirixíndose a zona habilitada para cada curso (*Ver
plano).

 Na garda de recreo haberá un profesor por curso para manter as medidas
establecidas.

 O recreo finalizará ás 11:15h. e nese momento cada curso xunto co seu
profesor de garda dirixirase, de forma escalonada e gardando as distancias
pertinentes, a súa aula.

 Cando as condición climáticas non permita saír ao patio, os alumnos
permanecerán na súa aula vixiados polo seu titor ou profesor que estea na
aula nese momento.



Plano zona de recreo EI e EP:



2ª quenda 11: 35-12:00 para o alumnado de ESO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
 O alumnado sairá de maneira escalonada e gardando as distancias pertinentes

acompañados polo profesor que estea  na aula nese momento. Percorrerán o
corredor cara as escaleiras da parte oeste  e sairán pola porta do semisoto,
dirixíndose a zona habilitada para cada curso (*Ver plano).

 Na garda haberá un profesor por curso para manter as medidas establecidas.
 O recreo finaliza ás 12:00h. Cada curso xunto co seu profesor de garda

dirixiranse de forma escalonada e gardando as distancias pertinentes a súa
aula.

 Cando as condición climáticas non permita saír ao patio os alumnos
permanecerán na súa aula vixiados polo seu titor ou profesor que estea na aula
nese momento.



Plano zona de recreo ESO:



GARDAS DE RECREO.

As gardas de recreo en EI e EP serán feitas por cada titor e as de ESO faranas
profesores que imparten clases neste nivel, quedando da seguinte forma:

Gardas recreo:

Luns Martes Mércores Xoves Venres
4ª EI Rocío (titora)
5º EI Virginia (titora)
6º EI Felipe (titor)
1º EP María( titora
2ª EP Susana (titora)
3º EP Joaquín (titor)
4º EP Miguel (titor)
5º EP Milagros (titora)
6º EP Olaya (titora
1ºESO Elana (titora)
2ºESO Pablo (titor)
3ºESO Damián (titor)
4ºESO Andrés (titor)

X I I I )  M E D I D A S  E S P E C Í F I C A S  P A R A  O
A L U M N A D O D E  E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L  E  D O S
P R I M E I R O S  C U R S O S  D E  E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A .

52. METODOLOXÍA NA AULA, USO OS BAÑOS, USO DO MATERIAL DA AULA
E TRABALLO EN RECANTOS.

Está desenroladas no apartado 8.1. deste  protocolo.

53. PREVISIÓNS XERAIS SOBRE OS RECREOS (XOGOS E ACTIVIDADES).
TEMPO DE MERENDA.

Está desenroladas nos seguintes apartados:

- Apartados 50 e 51 na 1ª quenda.
- Apartado 8.1.



X I V )  M E D I D A S  E S P E C Í F I C A S  P A R A  O  U S O  D O
L A B O R A T O R I O .

54. PREVISIÓN DE USO DESTES ESPAZOS, USO E HIXIENE DOS ELEMENTOS
E FERRAMENTAS QUE POIDAN SER UTILIZADOS POR VARIOS ALUMNOS.
EQUIPAMENTO E UTILIZACIÓN.

Desenrolado no apartado 14.7 deste protocolo

X V )  N O R M A S E S P E C Í F I C A S  P A R A O  A L U M N A D O
D E  N E E .

55 e 56. ESTABLECEMENTO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA  ALUMNOS DE
NEE.

Están desenroladas no apartado 45.2. (Medidas específicas para alumnos de
Educación Especial).

X V I )  P R E V I S I Ó N S  E S P E C Í F I C A S  P A R A  O
P R O F E S O R A D O .

57. PREVISIÓNS PARA AS REUNIÓNS DE PROFESORADO E USO DA SALA DE
MESTRES.

As reunións do profesorado (claustros, departamentos, etapas, etc) faranse sempre
que sexa posible de forma non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. No
caso contrario de non poder ser de este xeito, faranse na Sala de Mestres (grupos
menores de 10 persoas) e, no  caso de ser máis, poderase facer en aulas grandes
que permitan o distanciamento físico ou no comedor. Ao remate da reunión
desinfectarase o espazo e o mobiliario utilizado.

58. PREVISIÓN PARA A REUNIÓN DOS ORGANOS COLEXIADOS DO CENTRO.

Está desenroladas no apartado 38 deste  protocolo.



X I V )  M E D I D A S  D E  C A R Á C T E R  F O R M A T I V O  E
P E D A G O X Í C O .

No Plan Xeral do centro para o curso 2020-21  están recollidas actividades sobre o
Covid-19, tales como charlas, conferencias e talleres.
Nos diferentes niveis educativos  traballaranse contidos sobre o covid-19 nos
bloques temáticos de saúde, alimentación, hixiene,  hábitos e prevención. Ademais
será un tema transversal que se irá traballando  ao longo do curso.
Durante o mes de setembro, na primeira hora da mañá, se traballarán as normas de
hixiene e contacto social, propias de esta situación.
O centro difundirá a información das medidas obrigatorias e comunicados que
realice á Consellería de Sanidade e Saúde, colgándoas na paxina web do Centro.
D.Roberto Besada Chamadoira e D. Pablo Lores Uhía serán os mestres encargados
da coordinación e implantación das aulas virtuais.
O Plan  de Adaptación á Situación Covid-19 para o curso 2020-21 estará colgado na
páxina web do Centro.


