“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO
CURSO 2021-2022”

1.

Datos do centro

Código
15004010

Denominación
Calasanz – PP. Escolapios
Enderezo

C.P.

Estrada dos Fortes, 10

15011

Localidade
A Coruña

A Coruña

Teléfono
981253684

Concello

Provincia
A Coruña

Correo electrónico
dir.coruna@escolapiosbetania.es
Páxina web

http://www.escolapiosacoruna.es/
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1.

Medidas de prevención básica

1.1. Membros do equipo COVID
Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 626 618 270
desvío a un teléfono móbil)
981 253684
Membro 1

Alberte Velo Miranda

Tarefas asignadas

Membro 2

David García Anta
•

•
•

•
•

Cargo

•

Tarefas asignadas

•
•

Xefa Estudos ESO/BACH

Control do absentismo escolar ESO/BACH
Coordinación Pedagóxica ESO/BACH
Cargo

Xerente

Coordinación compras material de protección.
Coordinación do inventariado e distribución do material de protección.

Cristina Moreira Cotos
•

Director EI e EP

Control do absentismo escolar EI/EP
Coordinación Pedagóxica EI/EP

Ángela Travieso Martínez

Tarefas asignadas
Membro 5

•

Cargo

Guadalupe Martínez Mosquera

Tarefas asignadas
Membro 4

Director Xeral

No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo Covid, a persoa
titular da dirección é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da
Consellería de Sanidade, do Sergas ou co Grupo de Coordinación de Seguimento
da Pandemia. Correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e
coas familias e alumnado.

Tarefas asignadas
Membro 3

Cargo

Cargo

Enfermeira Escolar

Detección e illamento de persoas con síntomas compatibles co COVID-19
Comunicación coas familias de alumnos con síntomas compatibles.
Colaboración co Coordinador do equipo Covid na interlocución coas autoridades sanitarias.
Formación en medidas de prevención para persoal do centro e alumnado.

1.2. Centro de saúde de referencia
Centro Centro de Saúde Os Rosales
Contacto

Teléfono

981 647 851

Vicente Fernández Rodríguez e María Paloma López Ramos

1.3. Espazo de illamento
Sala de xuntas. Sala con pouco mobiliario que tería que ser desinfectado trala permanencia nela da
persoa que se illa, boa ventilación, papeleira con pedal...
1.4. Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa
4º EI

73

5º EI

75

6º EI

67

TOTAL EI

215

1º EP

70

2º EP

72
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3º EP

53

4º EP

74

5º EP

77

6º EP

74

TOTAL EP

420

1º ESO

90

2º ESO

78

3º ESO

89

4º ESO

85

TOTAL ESO

342

1º BACH

58

2º BACH

66

TOTAL BACHILLER

124

1.5. Cadro de persoal do centro educativo
PERSOAL DOCENTE

67

PERSOAL ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

5

1.6. Determinación dos grupos estables de convivencia
De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interaccións entre
as persoas no centro educativo.
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. A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula. Debe garantirse a
estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro
educativo. Se a transmisión é moi baixa (nova normalidade) permitirase que os grupos de convivencia
estable interaccionen con outros grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre.
Etapa

EI

Nivel

Aula

02. 4º A EI

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

3

Etapa

EI

Nivel

Grupo

B

Aula

03. 4º B EI

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

5

Etapa

EI

Nivel

Grupo

C

Aula

04. 4º C EI

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

3

Etapa

EI

Nivel

Grupo

A

Aula

05. 5º A EI

Nº de alumnado asignado 21

Nº de profesorado asignado

4

Etapa

EI

Nivel

Grupo

B

Aula

06. 5º B EI

Nº de alumnado asignado 24

Nº de profesorado asignado

3

Etapa

EI

Nivel

Grupo

C

Aula

07. 5º C EI

Nº de alumnado asignado 21

Nº de profesorado asignado

4

Etapa

EI

Nivel

Grupo

A

Aula

11. 6º A EI

Nº de alumnado asignado 24

Nº de profesorado asignado

3

4º
4º
5º
5º
5º
6º

4º

Grupo

A
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Etapa

EI

Nivel

Aula

12. 6º B EI

Etapa

6º

Grupo

B

Nº de alumnado asignado 24

Nº de profesorado asignado

3

EI

Nivel

Grupo

C

Aula

13. 6º C EI

Nº de alumnado asignado 24

Nº de profesorado asignado

3

Etapa

EP

Nivel

Grupo

A

Aula

58. 1º A EP

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

5

Etapa

EP

Nivel

Grupo

B

Aula

59. 1º B EP

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

6

Etapa

EP

Nivel

Grupo

C

Aula

57. 1º C EP

Nº de alumnado asignado 24

Nº de profesorado asignado

6

Etapa

EP

Nivel

Grupo

A

Aula

60. 2º A EP

Nº de alumnado asignado 18

Nº de profesorado asignado

6

Etapa

EP

Nivel

Grupo

B

Aula

56. 2º B EP

Nº de alumnado asignado 20

Nº de profesorado asignado

5

Etapa

EP

Nivel

Grupo

C

Aula

61. 2º C EP

Nº de alumnado asignado 18

Nº de profesorado asignado

6

Etapa

EP

Nivel

Grupo

A

Aula

55. 3º A EP

Nº de alumnado asignado 24

Nº de profesorado asignado

6

Etapa

EP

Nivel

Grupo

B

Aula

62. 3º B EP

Nº de alumnado asignado 24

Nº de profesorado asignado

6

Etapa

EP

Nivel

Grupo

C

Aula

54. 3º C EP

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

6

Etapa

EP

Nivel

Grupo

A

Aula

63. 4º A EP

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

7

Etapa

EP

Nivel

Grupo

B

Aula

52. 4º B EP

Nº de alumnado asignado 24

Nº de profesorado asignado

8

Etapa

EP

Nivel

Grupo

C

Aula

51. 4º C EP

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

7

Etapa

EP

Nivel

Grupo

A

Aula

69. 5º A EP

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

8

Etapa

EP

Nivel

Grupo

B

Aula

50. 5º B EP

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

8

Etapa

EP

Nivel

Grupo

C

Aula

70. 5º C EP

Nº de alumnado asignado 25

Nº de profesorado asignado

8

Etapa

EP

Nivel

Grupo

A

Aula

49. 6º A EP

Nº de alumnado asignado 27

Nº de profesorado asignado

9

Etapa

EP

Nivel

Grupo

B

Aula

71. 6º B EP

Nº de alumnado asignado 27

Nº de profesorado asignado

10

Etapa

EP

Nivel

Grupo

C

6º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
5º
5º
5º
6º
6º
6º
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Aula

48. 6º C EP

Nº de alumnado asignado 27

Nº de profesorado asignado

9

1.7. Medidas específicas para grupos estables de convivencia
Entradas e saídas graduadas. Horario de recreos e zonas específicas. Aula asignada a cada grupo.
Minimizar o número de profesores que pasa por cada grupo. Uso de máscaras por parte do profesorado. Uso de máscara por parte do alumnado desde 1º EP. Hixiene de mans ao iniciar e finalizar cada
período lectivo. Mesmo sitio no comedor os usuarios do servizo. Evitaranse aquelas actividades no
centro educativo que supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases,
así como as que esixan unha especial proximidade salvo que a transmisión sexa moi baixa (nova normalidade), entón permitirase que os grupos de convivencia estable interaccionen con outros grupos do
mesmo curso, sobre todo ao aire libre.
1.8. Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)
Uso da plataforma Educamos
Teléfono do Colexio (981 253684 - 626 618 270)
1.9. Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)
Rexistro de ausencias da plataforma Educamos
1.10 Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e
educativas)

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa Consellería de Sanidade, dispón
da canle informática denominada “EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos
contactos próximos dos casos confirmados.
Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico confirmado de
Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de seguimento de contactos
(CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número
de teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 22h todos os días da semana e que estará
dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico.

2.

Medidas xerais de protección individual

2.1. Aulas e situación de pupitres
Todos ou pupitres ou mesas colocaranse orientados no mesmo sentido en liñas mirando cara a
dirección do posto do/a profesor/a. A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que
permita a aula, e cando menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras, salvo no
caso de grupos de infantil e primaria, constituídos como grupos de convivencia estable. Retirarase o
mobiliario non indispensable que diminúa a superficie útil da aula para tentar obter o máximo
distanciamento posible e en todo caso garantir un mínimo dun metro e vinte. Utilizaranse aulas
alternativas que teñan maior dimensión, tales como laboratorios, aulas de música, salón de actos,
Escola de Idiomas,....
Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo de mellorar de realizar
unha mellor trazabilidade dos contactos. En todas aulas haberá un mapa onde se indique a colocación
e a asignación de pupitres a cada alumno.
O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. Nas
aulas ou no propio pupitre deberá existir un espazo diferenciado para o material de cada alumno
de xeito que non permita ser manipulado por outros compañeiros.
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Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.
En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, colocarase un dispensador de xel hidroalcohólico.
Plano aula xenérica Ed. Infantil

Plano aula xenérica Primaria e Secundaria

As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e
restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.
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2.2. Identificación de espazos ou salas para asignar grupos
Adaptouse a distribución das aulas para que Educación Infantil quede toda no piso que ten entrada polo
patio de Infantil, Secundaria e Bacharelato no piso da entrada principal, e toda Primaria no primeiro
piso. Algunhas optativas de Secundaria e Bacharelato impartiranse nos distintos laboratorios e na antiga Escola de Idiomas.
2.3. Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de
avaliación
En función das necesidades do alumnado co que se traballe, a especialista levará máscara, pantalla
e/ou mampara, co obxectivo de garantir o acceso do alumnado aos estímulos necesarios para comprender a mensaxe que a especialista transmita.
O alumnado levará máscara, pantalla e/ou mampara en todo momento, en función das súas necesidades particulares.
As especialistas acudirán ás aulas de referencia do seu alumnado, para acompañalo á aula onde vaia
recibir o correspondente reforzo, garantindo o cumprimento das medidas de hixiene e distancia de seguridade pertinentes.
Dentro da aula, procurarase manter a distancia de 1´5 metros entre o alumnado, e entre estes e a especialista, o que supón un máximo de 3 alumnos simultaneamente, nas aulas de PT e AL, ou ben, a
habilitación doutros espazos a determinar polo centro, para o desenvolvemento destes reforzos.
As especialistas aseguraranse de que os espazos sexan convenientemente hixienizados, tratando de
que sexa o propio alumnado que realice a limpeza (supervisada), para favorecer a concienciación e a
súa educación en saúde.
2.4. Titorías coas familias
Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a vía telemática, fomentando en todo caso que calquera comunicación sexa por teléfono ou videochamada. No
caso de ser presencial concertarase cita previamente (nunca coincidirá co horario de entrada ou saída,
recreos ou cambios de clase).
2.5. Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)
Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a plataforma educativa Educamos.
Os provedores, visitantes, persoal do concello,... utilizarán a entrada principal do colexio, nunca coincidirá co horario de entrada ou saída.
Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os equipos informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. Cando exista na portaría ou na administración do centro un espazo no que se distribúan formularios ou se entregue documentación que deba ser
escrita, facilitarase o material de escritura; porén, realizarase previamente a correcta hixiene de mans.
Para estes efectos existirá ao carón un dispensador de xel hidroalcohólico.
Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecerase unha distancia mínima de
1,5 metros entre o usuario e o persoal, agás de elementos de protección colectiva no posto no que se
realiza a atención ao público (mamparas, mobiliario con altura suficiente para que sirva de barreira física, etc.).
2.6. Uso da máscara no centro
O alumnado (a partir dos 6 anos) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar
máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. A obriga de utilización de máscara farase efectiva no momento no que
o alumno/a cumpra os 6 anos de idade independentemente do curso no que se atope matriculado. Será
obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para
gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.
A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo
de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola
súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara,
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ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso
da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.
Dentro da información a subministrar ás familias, ao alumnado e ao persoal do centro incluirase a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos breves de non uso.
Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011,
do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia
escolar entenderanse incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado do uso da máscara
nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das instrucións do profesorado en
aplicación do presente protocolo. Polo que respecta ao profesorado e persoal non docente, estarase ao
previsto na súa normativa.
Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a formación sobre uso de máscaras.
O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado, aínda que non se prohibe para as persoas que
voluntariamente as usen.
Para familias, provedores, visitantes,... é obrigatorio o uso da máscara en todo o recinto escolar.
2.7. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa
O centro informará a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de prevención da
transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o
correcto manexo das mesmas, destacando o correcto uso da máscara, evitar tocar os ollos, o nariz e a
boca, usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso a unha papeleira con bolsa e a poder ser con tapa e pedal, facendo unha posterior hixiene de mans, hixiene de
mans (no caso do alumnado verificarase polo profesorado a realización unha vez sentados na aula
mediante a formulación de preguntas), a necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se
use material compartido, a importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade, a existencia de dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns, a educación
sanitaria para a implantación de medidas de hixiene respiratoria.
O “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2021/2022” será comunicado ao persoal do centro, a todas as familias e ao alumnado a través da plataforma educativa Educamos. Será remitido tamén a Inspección educativa xunto co resto da documentación correspondente ao inicio de curso.

3.

Medidas de limpeza

3.1. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente
Nas aulas será suficiente con realizar a limpeza unha vez ao día, incluído mobiliario (mesas e outras
superficies de contacto, etc). No caso de que se establecesen quendas nas aulas, comedor ou outros
espazos, cando cambie o alumnado, indicase a limpeza, desinfección e ventilación entre quenda e
quenda.
Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da
intensidade de uso.
Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como
pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas e outros elementos de
similares características así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos.
Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de
uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos 2 veces ao día. En todo caso nos aseos existirá
material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.
As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos traballadores, tales
como áreas de descanso, taquillas, aseos...
Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos, en cada
cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que actúe o produto de limpeza, con especial
atención ao mobiliario e outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados
por máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos elementos utilizados.
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Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, limpará a superficie do teclado,
do rato e da pantalla con xel desinfectante.
Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin
de evitar calquera contacto accidental.

3.2. Distribución horaria do persoal de limpeza

TRABALLADORA 1

HORARIO
08:00-12:00 e
16:00-19:48

TRABALLADORA 2

08:00-12:00 e
15:00-18:48

TRABALLADORA 3

10:30-18:18
12:30-20:18

TRABALLADORA 4
11:00-18:48
TRABALLADORA 5
TRABALLADORA 6
TRABALLADORA 7

13:00-20:48
16:00-20:48

ZONA A LIMPAR
DESPACHOS, SEMINARIOS ZONA ESO, AULAS
PRIMARIA, ASEOS NENOS, MANTEMENTO
ASEOS ESO, INFANTIL, BACHARELATO, ENTRADA, PROFESORES. LIMPEZA DE CAPELA
PEQUENA.
PAVILLÓN, ESO AULAS, TALLER, CORREDORES E
ENTRADA ESO.
BACHARELATO,
MANTEMENTO
DE
ASEOS, SALA DE PROFESORES,
ENFERMERÍA, REFORZO AULAS ESO.
ESO: AULAS, BIBLIOTECA, DESPACHOS E ASEOS
PROFESORES. PRIMARIA: AULAS, UN DESPACHO E
ASEOS NENAS.
ENTRADA E ASEO, ESO: AULAS, SALA DE
PROFESORES E ASEOS, CAPELA GRANDE E AULAS
DE PRIMARIA.
INFANTIL.
REFORZO AULAS DE PRIMARIA. ZONA DE
BACHARELATO.

3.3. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza
Procederase á limpeza exhaustiva de todas as superficies. Considéranse “puntos quentes” e, polo
tanto, de extrema importancia, os teléfonos fixos, as computadoras, fotocopiadoras e en xeral todo
elemento de uso frecuente que teña contacto coas persoas. Rematada a limpeza procederase á
desinfección. Utilizarase Hipoclorito Sódico (CN-39) á disolución 1:50 de CN-39 (dúas partes de CN-39
e 98 partes de auga). Alternarase esta desinfección con CN-61 á disolución 1:50. Utilizarase a técnica
de duplo balde (un balde con disolución desinfectante de hipoclorito sódico e outro con auga para a súa
limpeza e aclarado).
Ao remate da xornada, todos os materiais empregados na limpeza e desinfección serán tratados coa
mesma solución CN-39. Nas tarefas de limpeza empregaranse luvas, protección respiratoria e cumpriranse todas as medidas hixiénicas recollidas no documento “Medidas Preventivas fronte ao COVID-19”
do sector da limpeza.
3.4. Cadro de control de limpeza dos aseos
En cada aseo do colexio existirá unha folla co checklist para anotar a limpeza dos mesmos, onde a
persoa que realice a limpeza anotará a hora e duración da mesma.

3.5. Ventilación das aulas e checklist para anotar as ventilacións
Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15
minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e tarde), durante a
totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20
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minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre abertas, coas
ventás abertas para favorecer a circulación de aire e, especialmente se as ventás se atopan pechadas.
As portas dos corredores deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación.
Coas medidas de prevención de accidentes necesarias e cando as condicións meteorolóxicas e do
edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible, débese aumentar a
subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire interior.
Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou calquera outro) ventilarase a aula ou sala polos menos 15
minutos logo de cada sesión.
En cada aula existirá unha folla co checklist para anotar a ventilación das aulas onde o profesor que
estea na aula no momento da ventilación anotará a hora e duración da mesma.
3.6. Determinación dos espazos para a xestión de residuos
Todas as aulas dispoñerán de papeleiras con bolsa e contedores protexidos con tapa accionados por
pedal.
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). Realizarao o persoal de limpeza do centro.
No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por
eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o
seu depósito na fracción resto.
Realizarase a debida limpeza e ventilación 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.

4.

Material de protección

4.1. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro
Xerencia, coa axuda de Secretaría, levará o rexistro e inventario do material de protección, tanto do
aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de protección que realizará a
Consellería coma do restante que merque o Centro. Vixiarán o consumo axeitado do mesmo .
4.2. Determinación do sistema de compras do material de protección
Xerencia, a través dos provedores habituais, comprará, con cargo aos gastos de funcionamento, os
materiais de protección que non sexan centralizados pola Consellería, en especial xel hidroalcohólico e
os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de
pedal, impresión de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección.
Os custos deste material serán individualizables respecto das restantes subministracións do centro, co
obxecto de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o
COVID-19 e certificar os consumos e gastos producidos.
4.3. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
A Xerencia recibe e procede á recepción e inventario do material de protección. A Xerencia entregará o
material necesario ás direccións e coordinacións das diferentes etapas educativas, que serán as
encargadas da súa distribución nas aulas así como do seu control aos efectos da súa recepción e
reposición.
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5

Xestión dos gromos

5.1. Medidas
Ver Plan de Continxencia curso 2021-22.
5.2. Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa
Comunicación á Consellería de Educación: Director Xeral.
Comunicación á Xefatura Territorial de Sanidade o CSC: Director Xeral e Enfermeira Escolar.

6.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

6.1. Procedemento de solicitudes
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores
vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea
controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. O servizo
sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores
especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención,
adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os
servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2

7.

Medidas de carácter organizativo

7.1. Entradas e saídas
As familias que accedan ao centro co seu propio vehículo farano pola Estradas dos Fortes, aparcarán
única e exclusivamente no campo de fútbol de abaixo e sairán pola porta de Afonso Rodríguez Castelao. Pola seguridade de todos, evitarase estacionar ou parar en calquera outro lugar do recinto escolar.
O tempo de permanencia será o estritamente necesario para deixar no centro aos alumnos.
Habilitaranse diferentes entradas para o alumnado das diferentes etapas educativas (Infantil, Primaria,
Secundaria e Bacharelato). Dado o número de alumnos, estableceranse quendas de entrada distanciadas no tempo. Establecerase o número de profesores de garda precisos para facer efectiva a entrada ao recinto en condicións de seguridade.
Nas entradas dos centros disporase de produtos de hixiene que permitan, tanto ao persoal do centro
coma ao alumnado e usuarios dos espazos de atención ao público, realizar unha adecuada hixiene das
mans.
No nivel de Ensino Infantil o alumnado poderá chegar ao centro acompañado dun familiar e agardar
nun espazo diferenciado para a entrada a aula. Os acompañantes deberán usar máscara. Prégase que
o alumnado leve máscara nos espazos asignados á espera e recollida.
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CURS
O

HORARIO
ENTRADAS
SALIDAS
SEPTIEMBRE
XUÑO

4º EI

PORTAS

9:10
a
13:50

HORARIO
ENTRADAS
SAÍDAS
OCTUBRO A
MAIO
(MAÑÁS)
9:10
a
12:25

HORARIO
ENTRADAS
SAÍDAS
OUTUBRO A
MAIO
(TARDES)
15:00
a
16:50

5º EI

9:05
a
14:00

9:05
a
12:30

14:55
a
16:55

5º B: Porta principal
5º A: Porta
psicomotricidade
5ºC: Porta emerxencia
(tobogán)

6º EI

9:00
a
14:10

9:00
a
12:30

14:55
a
17:00

6º B: Porta principal
6º A: Porta
psicomotricidade
6ºC: Porta emerxencia
(tobogán)

1º EP

9:00
a
13:50

9:00
a
12:20

14:50
a
16:50

Filas soportal esquerdo

2º EP

9:00
a
13:55

9:00
a
12:20

14:50
a
16:50

Filas soportal dereito

3º EP

9:05
a
14:00

9:05
a
12:25

14:55
a
16:55

Filas soportal esquerdo

4º EP

9:05
a
14:05

9:05
a
12:25

14:55
a
16:55

Filas soportal dereito

5º EP

9:10
a
14:10

9:10
a
12:30

15:00
a
17:00

Filas soportal esquerdo

6º EP

9:10
a
14:10

9:10
a
12:30

15:00
a
17:00

Filas soportal dereito

4º B: Porta principal
4º A: Porta
psicomotricidade
4ºC: Porta emerxencia
(tobogán)

O titor/a será o encargado de recibir cada mañá aos seus alumnos e facerlles cumprir as normas (fila
burbulla, máscara…). Unha vez que os recepcione, acompañaraos en fila ata a aula.
Os non titores actuarán de reforzo do protocolo, controlando os accesos e o cumprimento das normas.
Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do corredor
de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando a distancia de seguridade.
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Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado ás persoas que o precisen por motivos
de mobilidade que deberán usar máscara.
O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o material estea
recollido polo alumnado; e o alumnado preparado para saír ordenadamente e respectando a distancia
de seguridadeno horario establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras.
Os titores encargaranse tamén de acompañar aos alumnos ao bus.
Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que xogue nos
mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto.
Puntualidade: é imprescindible un cumprimento escrupuloso dos horarios, para non coincidir con outros
grupos.

CURSO

ENTRADA

SAÍDA

HORA

ZONA

HORA

ZONA

1º ESO

8:20

SOPORTAIS PORTA 3

15:10 (L/Mt)
14:20

SOPORTAIS PORTA 3

2º ESO

8:25

SOPORTAIS
PORTA 3

15:15 (L/Mt)
14:25

SOPORTAIS
PORTA 3

3º ESO

8:20

SOPORTAIS
PORTA 1

15:10 (L/Mt)
14:20

SOPORTAIS
PORTA 1

4º ESO

8:25

SOPORTAIS
PORTA 1

15:15 (L/Mt)
14:25

SOPORTAIS
PORTA 1

1º BACH.

8:20

PORTERÍA

15:10 (L/Mt)
14:20

PORTERÍA

2º BACH.

8:25

PORTERÍA

15:15 (L/Mt)
14:25

PORTERÍA
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7.2. Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo
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7.3. Cartelería e sinaléctica
O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de recreo que
advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de hixiene
social e individual. A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración autonómica
ou impresa polo centro en tamaño A3 ou superior.
Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.
Nos corredores estableceranse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes do corredor
de forma que indiquen a circulación pola dereita de forma individual respectando a distancia de
seguridade. Estas circunstancias serán convenientemente sinalizadas mediante cartelería ou
dispositivos visuais tanto no chan como nos paramentos.
Na medida do posible evitarase, para facilitar a limpeza, a colocación de anuncios, collages, murais ou
outro material nas paredes de corredores e aulas.
7.4. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
O espazo para a parada dos autobuses dentro do recinto será na porta principal, separada do restante
alumnado. Este alumnado terá prioridade para entrada nas aulas con carácter xeral. Irán acompañados
polos profesores correspondentes. A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á
entrada.
7.5. Asignación do profesorado encargado da vixilancia
A vixilancia e traslado do alumnado transportado corresponderá aos titores.
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8.

Medidas en relación coas familias e ANPA

8.1. Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada
O servizo de madrugadores está xestionado polo centro e seguirá as medidas establecidas neste protocolo. Habilitaranse diferentes entradas para o alumnado das diferentes etapas educativas. Os alumnos de Infantil poderán chegar ao centro acompañados dun familiar. Dependendo do número de alumnos usuarios deste servizo, estableceranse as quendas de entrada, os espazos e os monitores necesarios para garantir as medidas de seguridade. Manterase a distancia de seguridade de 1,5 metros de
distancia salvo o alumnado que conforme grupos estables de convivencia que poderá agruparse sen
respectar a distancia anterior. No caso de alumnado de Educación Primaria será obrigatorio o uso de
mascara, e recoméndase o seu uso para o alumnado de Educación Infantil, sempre que exista boa
tolerancia. O servizo comeza ás 7:30 h. e remata cando comecen as clases.
8.2. Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor
As actividades extraescolares están xestionadas polo centro e estarán coordinadas coas distintas empresas contratadas para a prestación deste servizo. As actividades levaranse a cabo sempre que se
poidan manter os grupos estables de convivencia ou que o alumnado poida estar separado por 1,2
metros de distancia. A oferta dalgunha das actividades poderá ser modificada ou suprimida se non se
poden garantir as medidas de seguridade. Seguirán as medidas de prevención básicas, medidas específicas para os grupos estables, medidas xerais de protección individual, medidas de limpeza e outras
medidas establecidas neste protocolo que teñan relación co desenvolvemento do servizo.
8.3. Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar
As xuntanzas da ANPA celebraranse preferentemente por medios telemáticos, evitando en todo caso
as xuntanzas que supoñan un número elevado de persoas.
Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático. Coa periodicidade que estableza a dirección en función da evolución dos acontecementos, informará ao Consello Escolar do centro sobre as medidas adoptadas e de ser o caso da evolución dos diferentes escenarios.
8.4. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias
As reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén, cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa precisa a titoría presencial, realizarase esta coas debidas medidas de protección.
8.5. Normas para a realización de eventos
Coma criterio xeral non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No
caso de teren que realizarse, cumpriranse estritamente as medidas de prevención (uso obrigatorio de
máscara) e aforos sempre que se permita manter a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas.

9.

Medidas para o alumnado transportado

9.1. Medidas
No transporte escolar será obrigatorio o uso de máscara a partir dos 6 anos de idade, sen prexuízo das
exencións previstas no ordenamento xurídico, e recomendable en nenas e nenos de 3 a 5 anos. Asignarase o alumnado a asentos fixos para todo o curso escolar, salvo que, con base na situación epidemiolóxica, as autoridades sanitarias determinen un uso máis restritivo deste.
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O espazo para a parada dos autobuses dentro do recinto será na porta principal, separada do restante
alumnado. Este alumnado terá prioridade para entrada nas aulas con carácter xeral. A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada.
* Enviarase o protocolo da empresa de transporte Vázquez aos usuarios do transporte escolar.

10.

Medidas de uso do comedor

10.1 Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado
Para o inicio do servizo de comedor poderase flexibilizar o horario dentro da última hora lectiva. Coa
finalidade de prestar o servizo ao maior número do alumnado estableceranse quendas de comida e
espazos dando a prioridade ao alumnado sobre o resto do persoal do centro. As quendas
estableceranse (incluíndo a flexibilización da última hora de horario lectivo) en función da capacidade e
do persoal dispoñible para atender aos comensais que será o adecuado ao rateo dos comensais que
coman en cada quenda. O persoal colaborador respectará as rateos que correspondan ao número de
alumnos/as presentes en cada unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en cada unha
das quendas.
As quendas de comedor e os lugares para a prestación deste servizo estableceranse de acordo co
número real de usuarios consonte os principios xerais deste protocolo.
Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento específico da alimentación,
incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo e o período entre os distintos pratos (será obriga
do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico
para gardala no comedor).
O alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a continuidade do
grupo de pertenza, especificamente manteranse os Grupos Colaborativos e Grupos de Convivencia
Estable (GCE) conformados durante o horario lectivo. O alumnado ocupará sempre o mesmo sitio.
Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos/as nenos/as, co obxectivo de facilitar a
localización dos contactos en caso de gromos.
O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no ensino infantil e
no de primaria pode comer agrupado sen requisitos de distancia. Os grupos separaranse entre si de
forma xenérica por 1,5 metros.
Aquel alumnado que non constitúa GCE estará separado, de forma xenérica, por 1,5 metros de
distancia sentados en oblicuo.
Os locais utilizados no servizo de comedor ventilaranse con ventilación cruzada cando menos 15
minutos antes e 15 minutos despois de cada quenda. As portas permanecerán abertas e se as
circunstancias meteorolóxicas o permiten manterase unha mínima ventilación cruzada durante todo o
servizo.
Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. A auga poderá servirse
nunha soa xarra, pero deberá servila sempre unha mesma persoa. Non se poñerán na mesa utensilios
de uso común, como aceiteiras e vinagreiras, cestos de pan para a mesa, etc..
Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible, os menús serán
empratados na cociña e servidos na bandexa.
O Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que constarán os postos fixos asignados a
cada alumno/a para garantir o control e seguimento epidemiolóxico. Levarase control diario da
asistencia do alumnado ao comedor co mesmo fin.
Recolleranse os distintos grupos de convivencia estable na porta da aula e serán acompañados ao
comedor, utilizando mascara polos corredores e mantendo o distanciamento entre os grupos.
Antes e despois de acceder ao comedor, o alumnado, mantendo o grupo de convivencia estable,
deberá ir ao baño do andar que lle corresponda para realizar a hixiene de mans. O centro garantirá a
existencia de xabón e papel para secar as mans nos aseos, así como dispensadores de xel
hidroalcohólico á entrada e saída do comedor.
Cando remate a comida, o alumnado sairá por orde segundo están sentados nas cadeiras e
agruparanse nos patios dos recreos, ou outros espazos habilitados para o efecto, ata o inicio da
actividade lectiva de tarde.
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O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, os electrodomésticos e os
utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús.
No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun usuario durante o servizo de
comedor, informarase á dirección do centro e ao Equipo Covid e contactarase coa súa familia que
deberá presentarse no servizo o antes posible. Illarase ao menor no espazo destinado polo centro para
tal fin, que deberá ser coñecido polos responsables e persoal do comedor independentemente do
réxime de xestión
10.2 Persoal colaborador
A previsión do persoal colaborador no comedor determinarase a partir do número de usuarios tendo en
conta que se observará o rateo comensais/persoa colaboradora establecida na normativa vixente. Será
sempre o mesmo durante as diferentes quendas.
10.3 Persoal de cociña
A previsión do persoal de cociña determinarase a partir do número de usuarios do servicio de comedor,
tendo en conta os principios xerais deste protocolo.

11.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

11.1 Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas...
Sen prexuízo da aplicación das normas das aulas ordinarias, no caso de aulas de desdobre, talleres,
laboratorios, aulas de música, debuxo ou informática, extremaranse os protocolos de limpeza por
tratárense de aulas de uso máis compartido. Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas
entradas e saídas das mesmas.
O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia, debe ser
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicarase ao alumnado na
concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.
En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e
minimizando o contacto con materiais. Nos casos de utilización de instrumentos de vento
(especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto a distancia
interpersoal elevarase a 3 metros e recálcase a importancia dunha axeitada ventilación dos espazos.
11.2 Educación física
No caso da clase de educación física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 metros. Cando se compartan materiais procurarase a súa
limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da mascara nos ximnasios ou polideportivos pechados. Os días nos que o alumnado
curse Educación Física virá vestido coa uniformidade deportiva dende a casa (chándal do colexio).
11.3 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 (optativas nos cursos superiores).
Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. No caso de
ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos
antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado.
A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. Agardarán polo/a
profesor/a á entrada da nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a
formación de aglomeracións de alumnado.
Se houbese 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.
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11.4 Biblioteca
A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para asbibliotecas públicas.
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.
Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.
11.5 Aseos
Habilitaranse diferentes aseos para o alumnado das diferentes etapas educativas (Infantil, Primaria,
Secundaria e Bacharelato), utilizando exclusivamente os propios do piso de cada etapa. No caso de
alumnado da etapa de Infantil ou con NEE, o persoal coidador que acompañe ao alumnado ao aseo
deberá portar as proteccións individuais axeitadas.
O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a o 50% do seu aforo. O
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo
dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída.
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá
usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.

12

Medidas especiais para os recreos

12.1 Horarios e espazos
O equipo directivo establece o aforo posible de cada un dos espazos que se utilizarán como espazos
de recreo, e inclúe os polideportivos, sempre garantindo as distancias de seguridade.
O equipo directivo establece un cadro coas de “horas de recreo” e “grupos en recreo” que permita
organizar non só a distribución do alumnado, senón tamén as entradas e saídas nas aulas para
minimizar concentracións elevadas de alumnado en corredores e escaleiras.
Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias.
FRANXAS HORARIAS EI-EP_ SETEMBRO-XUÑO
HORA
1ª
9:10-10:05
2ª
10:05-10:55
3ª
10:55-11:40
RECREO
11:40-12:10*
4ª
12:10-13:00
5ª
13:00 a saída
*o 9 ao 17 de setembro, para facilitar o proceso de adaptación, o tempo de patio en EI será de 11:30 a 12:00h
CLASE

CLASE
1ª
2ª
RECREO
3ª
4ª
5ª

FRANXAS HORARIAS EI-EP_ OUTUBRO-MAIO
HORA
9:15-10:10
10:10-11:05
11:05-11:30
11:30-12:30
15:00-16:00
16:00 a saída
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SAÍDA AO PATIO:
-EI: Os grupos A sairán ao patio pola porta de psicomotricidade; os grupos B e C, sairán na mesma
orde, pola porta de acceso ao patio fronte ao tobogán.
-1º,2º: Pola porta de acceso ao patio do seu corredor, en rigorosa orde de proximidade á citada porta,
acompañados polo seu titor.
-3º, 4ºA: Pola porta de acceso ao patio do seu corredor, en rigorosa orde de proximidade á citada porta,
acompañados polo profesor correspondente.
-4ºB, 4ºC e 5º: Polos soportais de acceso ao patio, en rigorosa orde de proximidade ás escaleiras,
acompañados polo profesor correspondente.
-6º: Pola escaleira de incendios, en rigorosa orde de proximidade á escaleira, acompañados polo
profesor correspondente. Accederán ao patio pola escaleira contigua á cafetería.
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Establécense 6 zonas debidamente parceladas e sinaladas. A CCP establecerá, por cursos, un sistema
rotatorio para que o alumnado desfrute dos diferentes espazos.

VOLTA Á AULA:
Os grupos volverán á aula, acompañados polo profesor, pola mesma porta pola que accederon ao
patio, en rigoroso orde de proximidade á mesma.
VIXILANCIA:
Cada profesor situarase na parcela asignada ao seu grupo e encargarase do cumprimento das normas
(aula burbulla, máscara, etc.) da súa titoría. Os profesores non titores reforzarán esta vixilancia e
axudarán na xestión dos correctos traslados e no control de portas e acceso aos baños.

PUNTUALIDADE:
Ao existiren seis franxas horarias de recreo, é imprescindible un cumprimento escrupuloso dos
horarios, para non coincidir con outros grupos.
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CURSO

HORA

RECREOS ESO - BACH
ZONA

1º ESO

10:10-10:35
13:05-13:30

PISTA SUPERIOR ESQUERDA
Saída/Entrada: PORTA TALLER

2º ESO

10:10-10:35
13:05-13:30

PISTA SUPERIOR ESQUERDA
Saída/Entrada: PORTA TALLER

3º ESO

10:10-10:35
13:05-13:30

PISTA SUPERIOR CENTRAL
Saída/Entrada: SOP. PORTA 3

4º ESO

10:10-10:35
13:05-13:30

PISTA SUPERIOR DEREITA
Saída/Entrada: SOP. PORTA 2

1º BACH.

10:10-10:35
13:05-13:30

SOPORTAIS ESQUERDA
(dende PORTA 3 a TALLER)
Saída/Entrada: SOP. PORTA 3

2º BACH.

10:10-10:35
13:05-13:30

SOPORTAIS DEREITA
(dende PORTA 1 a LABOR.)
Saída/Entrada: SOP. PORTA 1
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PUNTUALIDADE E ORDE:
Este curso, máis ca nunca, cómpre un cumprimento escrupuloso dos horarios por parte do alumnado e do profesorado, para non coincidir con outros grupos na mesma zona.
As entradas e saídas faranse de forma ordenada e mantendo a distancia de seguridade correspondente. No tempo de recreo procederase seguindo a orde do curso que se atope máis próximo
á porta de saída e a volta realizarase en sentido inverso.
VIXILANCIA:
O profesor da hora anterior ao recreo será quen acompañe ao grupo á zona asignada para cada
curso e encargarase de velar polo cumprimento das normas (máscara, distancia, acumulación de
persoas, etc.) dese grupo e o devolverá á súa aula de referencia. Os outros profesores reforzarán
esta vixilancia e axudarán na xestión dos correctos traslados e o control de portas e acceso aos
baños.

12.2 Profesorado de vixilancia
No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado reforzando a presenza de profesorado. A
nova organización da distribucións de recreos, horarios e do profesorado asignado ao mesmo documentárase no “Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2021/2022” para poñela a disposición,
de ser o caso, da inspección educativa.

13

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

13.1 Metodoloxía e uso de baños
Iniciará a xornada con accións nas que se traballe a lembranza de normas de hixiene e a
concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas como algo
lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o
risco de que metan inmediatamente os dedos na boca, polo que no caso dos dispensadores non deben
de ser accesibles sen supervisión. Por iso, para o alumnado de Educación Infantil, restrinxirase o uso
do xelhidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas.
Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. Na etapa de Educación Infantil, conformando
grupos estables de convivencia, na aula 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.
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 como dos materiais. Estes materiais
non serán de moitas pezas e serán de fácil desinfección.
A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados, no caso
de ser posible no patio exterior para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita.
Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizar distintas
quendas.
Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material
(robótica, xogos...) despois de cada uso.

Plan adaptación á situación COVID-19 no curso 2021-2022. Páxina 24 de 28

13.2 Actividades e merenda
A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados. Sempre
que o tempo o permita farase no patio exterior para garantir o distanciamento (se chove, habilitaranse
os soportais cubertos ao aire libre e o pavillón polideportivo).
Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto e respectando as distintas
quendas.

14.

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

14.1 Emprego do equipamento
Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e recomendacións a seguir
e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos. Estableceranse as medidas
axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida desenvolver as actividades.
Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado deberán
estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de
protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais
desbotables.
O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificaranse 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.

15.

Medidas especificas para alumnado de NEE

15.1 Medidas
Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) coidarase que todo
o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios presentes
e asegurarase a súa participacion e implicación no desenvolvemento das accións educativas.
Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información para garantir a comprensión e a comunicación da mesma, así como o axuste de medios, tempos, instrumentos ou
procedementos de avaliacion e as súas circunstancias.
Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares afectados pola suspensión da actividade lectiva presencial no curso 2020/2021, incluíndo neles as medidas de atención á
diversidade en xeral e en particular as referidas ao alumnado con NEAE.
15.2 Medidas e tarefas. Seguimento
O DOE reforzará as actuacións dirixidas á identificación das necesidades educativas ocasionadas pola
situación de pandemia en coordinación coas persoas titoras, as medidas e programas para a atención
das mesmas, así como as accións dirixidas ao coidado do benestar da comunidade educativa. Estas
medidas e accións concretaranse no Plan de Orientación Académica e Profesional, Plan de Acción
Titorial, na concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade e na PXA.
Proporcionarase asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa practica educativa na
atención á diversidade, así como adaptar a súa propia función de orientación á situación do momento.
Prestarase especial atención á orientación vocacional e profesional do alumnado, descubrindo e desenvolvendo as súas potencialidades para favorecer o proceso de toma de decisións.
Os profesionais do DOE coordinaranse na atención do alumnado con necesidades educativas ou con
vulnerabilidade, no coidado do seu benestar e na atención ás familias.
Planificaranse actividades informativas e de orientación para coidar o tránsito entre etapas, ensinanzas
e modalidades de escolarización axustadas aos diferentes escenarios.
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16.

Previsións específicas para o profesorado

16.1 Medidas
Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de
protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para
inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do
cumprimento das normas.
O profesorado disporá dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables,
solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de
aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual
que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado
polo centro.
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.
Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos.
O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e departamentos que permita
cumprir a distancia de seguridade, con carácter xeral, 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 ou maquinas
expendedoras.
Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non
presencial mediante videochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos
proxenitores e a reunión teña que ser presencial, adaptaranse 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.
16.2 Órganos colexiados
Os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e
remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla expresa e
excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse e realizar as modificacións e
adaptacións oportunas.
Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros que participen, o
contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente
emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico.
Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as
convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos,
facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se
poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións.

17.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

17.1 Formación en educación en saúde
O equipo COVID asegura que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son
comprendidas por toda a comunidade educativa. Coordinará toda esta labor formativa e informativa a
Enfermeira Escolar.
Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de prevención
e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da
comunidade educativa.
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Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de
dúbidas que poidan xurdir.
Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e comprensión das
medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que
cambien as indicacións das autoridades sanitarias.
Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes
activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír
de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que xa viñan
desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma integral.
A tal efecto, desenvolveranse iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa
e saudable desde unha perspectiva interdisciplinar e baixo as dúas liñas marcadas:
 Hábitos de alimentación saudable.
 Vida activa que inclúa a actividade física no día a día e ao longo da vida.
17.2 Difusión das medidas de prevención e protección
O equipo COVID asegura a difusión da información das medidas de prevención e a distribución das
medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. Así mesmo, en
colaboración co centro de saúde de referencia, incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a
prevención e protección, e establecerase a información que será de uso obrigado na web do centro.
17.3 Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais
O equipo COVID determinará o profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia,
será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa UAC. O persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan
maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles
para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes.

17.4 Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso”
Co fin de facilitar a incorporación do alumnado ao centro, o equipo directivo elabora a información necesaria e organiza as actuacións que lle permitan ao alumnado, especialmenteao de nova incorporación, familiarizarse nas primeiras semanas do curso, polo menos, cos seguintes aspectos:
a) As normas de organización, funcionamento e convivencia do centro.
b) Actuacións de prevención, hixiene e protección.
c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado, necesaria para o seu
desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial.
A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso escolar. Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:
a. Análise dos informes do curso anterior.
b. Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación educativa e emocional co fin de
tomar as decisións profesionais de actuación por parte do profesorado.
Co fin de que todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensino e aprendizaxe en calquera dos posibles escenarios e asegurarse a súa participación e implicación no desenvolvemento das accións educativas, teranse en conta os seguintes aspectos na planificación educativa:
a. A partir da información da finalización do curso 2020/21 e da avaliación inicial, reforzaranse os
elementos curriculares que determinen os equipos docentes e os seminarios didácticos, co fin
de garantir a continuidade do proceso de ensino e aprendizaxe de todo o alumnado.
b. A aplicación nos reforzos de medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno
desenvolvemento de todo o alumnado.
Entre estas medidas estarán a proposta de tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de varias competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a autoaprendizaxe, o pensamento crítico e creativo
e a investigación mediante proxectos de traballo, entre outras.
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c.

O emprego dunha metodoloxía didáctica e de recursos que permitan o deseño de actividades
educativas que se poidan desenvolver de forma presencial e, de ser o caso, non presencial,
ademais de ter un carácter práctico e potenciar o traballo en equipo e o proceso de avaliación
continua.
d. Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan determinar o nivel de competencia acadado polo alumnado, adecuándose ás modalidades de ensino
presencial e, de ser o caso, non presencial.
e. As adaptacións necesarias que a docencia non presencial poida requirir.
f. A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e ao alumnado que
tivese dificultades derivadas da fenda dixital, sen prexuízo do desenvolvemento doutras medidas de atención á diversidade que se poidan establecer.
O centro adapta o seu Plan de continxencia tendo en conta o Protocolo de adaptación ao contexto da
COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia vixente para o curso 2021/22, en relación
coas medidas que se adoptarán no caso de suspensión da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non presencial e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade
coas instrucións da autoridade sanitaria.
Ademais, adopta as medidas establecidas nas instrucións específicas que resulten de aplicación, e
terase en conta o seguinte:
a. O profesorado, preferentemente a través de Educamos, determinará as tarefas que deberá realizar o alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes e a avaliación continua.
b. A organización dos recursos educativos de apoio do centro para garantir unha axeitada atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, favorecendo o seu acceso
ao currículo e con especial atención ao alumnado con necesidades educativas especiais.
c. O establecemento dun procedemento de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente utilizando, preferentemente, as plataformas e medios telemáticos corporativos
(Educamos). Este procedemento determinará e concretará claramente os obxectivos ou finalidades da comunicación e as persoas responsables, así como a súa temporalización.
O Departamento de orientación reforzará as actuacións dirixidas á identificación das necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia en coordinación coas persoas titoras, as medidas e
programas para a atención destas, así como as acción dirixidas ao coidado do benestar da comunidade
educativa. Estas medidas e acción concretaranse no Plan de Orientación Aacadémica e Profesional, no
Plan de Acción Titorial, na concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade e na Programación Xeral Anual.
Así mesmo, proporcionarán asesoramento pedagóxico ao profesorado para axustar a súa práctica educativa telemática na atención á diversidade, así como para adaptar a súa propia función de orientación
á situación do momento.
17.5 Difusión do plan
O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas, será enviado a toda a comunidade educativa a través da
plataforma educativa Educamos, se colgará na sección “Muro de Familias” en Educamos e será obxecto de difusión na páxina web do centro.
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