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I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS  
 

1. DENOMINACIÓN DO CENTRO, ENDEREZO E TELÉFONOS. 

Colexio  plurilingüe Jaime Balmes 

Devesa do Marqués, 16 

15210 Noia (A Coruña) 

TF.  981820214 

 

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID  

 

EQUIPO COVID TAREFA TELÉFONOS COVID 
DO CENTRO 

Julio Bustelo Castaño Coordinador e interlocutor coa administración. 686646547 

Mª Isabel  Fontano Fernández Enlace coas etapas de Infantil e Primaria 981820214 

Mª José Allut Vidal Enlace coa etapa de Secundaria 608275614 

 

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 

Centro de Saúde de Noia. 

Persoa de referencia: D. Antonio Calvo   

Persoa substituta: Jorge Martín Alvear    

  

4. DETERMINACIÓN DO ESPAZO DE ILLAMENTO COVID  

O espazo habilitado para o illamento de aqueles alumnos e alumnas 

nos que se detecten síntomas, será a enfermaría (de uso individual) e 

a aula que está ao carón, por si se da o caso de varios alumnos e 

alumnas que o necesiten  mentres non se xestiona o seu traslado. 

Estes espazos contan con ventilación adecuada, solucións 

hidroalcólicas, papeleira de pedal, panos desbotables, luvas  e 

máscaras cirúrxicas. 

 

 

5. NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA 

 

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 

EI 4º 22 EP 1º 41 ESO 1º 36 

EI 5º 24 EP 2º 27 ESO 2º 39 

EI 6º 32 EP 3º 28 ESO 3º  39 

  EP 4º 24 ESO 4º 37 

  EP 5º 18   

  EP 6º 38   

TOTAL 78 TOTAL 176 TOTAL  151 

 



  
 

 

5 
 

6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 

 

 

PERSOAL DOCENTE PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 
37 7 

 

 

7. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA: ASIGNACIÓN DA AULA, ALUMNADO, PROFESORADO 

TITOR E  ESPECIALISTAS DO GRUPO. 

 

INFANTIL 

PROFESORADO 

AULAS 4º 5º A 5º B  6º A 6º B 

TITOR /A Hermo Moledo, 
Rosa Mª  

Pais Varela, Iria 
Flavia 

Carou Insua, 
Ana María  

Agra Casal, 
Adriana 

Maroñas Dosil, 
Tamara 

PROF. ESPECIALISTA 

INGLÉS Salanova Paredes, 
José  Mª 

Viqueira Villar, Agustín Salanova Paredes, José  Mª 

ARTÍSTICA García Blanco, Rosa del Carmen 

 

Aulas asignadas: 

Sitas  na planta baixa do edificio principal, teñen 

entrada e patio de recreo de uso exclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

PROFESORADO - PRIMEIRO CICLO 

AULAS 1ºA 1º B 2º A 2º B 

TITOR /A Molinos Caamaño, 
Mª Herminia 

Freire Cobas, 
Ana María 

Barreiro Lorenzo, 
Javier 

Torres Torrado, 
Isabel Antonia 

Prof. especialista 

PLÁSTICA Salanova Paredes, José  Mª 

INGLÉS Viqueira Villar, Agustín 

E. FÍSICA López Campos, José Ramón 

MÚSICA Rodríguez Cerviño, Fátima 

PROF. AL /PT         Lorenzo Redondo, Iván / Bustelo Castaño, Julio  
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PROFESORADO - SEGUNDO  CICLO  

Cursos 3ºA 3º B 4º A 4º B 

Titor /a Vázquez Bazarra, 
Leticia     

Díez Midón, Rebeca 
 

García Blanco, Rosa 
del Carmen   

Estévez Sabín, 
María José    

Prof. especialista  

PLÁSTICA Díez Midón, 
Rebeca 

Díez Midón, Rebeca 
 

Salanova Paredes, José  
Mª 

Díez Midón, Rebeca 
 

INGLÉS Viqueira Villar, Agustín 

E. FÍSICA López Campos, José Ramón 

MÚSICA Rodríguez Cerviño, Fátima 

PROF. A L 
/PT         

Lorenzo Redondo, Iván / Bustelo Castaño, Julio  

 

PROFESORADO - TERCEIRO CICLO 

Cursos 5ºA 6º A 6º B 

Titor /a Del Rey Seijas, Miguel 
 

Lorenzo Redondo, Iván Rodríguez Cerviño, Fátima 

Cotitor  Fontano Fernández, Mª Isabel Torea Piñeiro, Roberto 

Prof. especialista 

PLÁSTICA Del Rey Seijas, Miguel Torea Piñeiro, Roberto 

INGLÉS Torea Piñeiro, Roberto 

E. FÍSICA López Campos, José Ramón 

MÚSICA Rodríguez Cerviño, Fátima 

PROF. A L /PT         Lorenzo Redondo, Iván / Bustelo Castaño, Julio  

 

Aulas asignadas: 

Localízanse  na planta superior do edificio principal, con forma de L, e accédese   por dúas escaleiras.  

A aula de 6º B está situada na planta baixa por unha alumna con NEE. 
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8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA OS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 

 

Todos os grupos de Infantil e Primaria do centro formarán grupos estables de convivencia polo que non será 

necesario aplicar criterios de limitación de distancia, aínda que as nosas aulas, de 60 m2 , permitirán manter 

a distancia de seguridade. 

 

O alumnado pode socializar cos demais compañeiros da aula, tanto nas clases coma en recreos, comedor, 

extraescolares… garantindo a estanquidade destes grupos en todas as actividades que se  realicen dentro do 

centro educativo. Así mesmo, procurouse facer o mesmo co profesorado que estea con eles, reducindo ao 

mínimo posible a rotación. 

 

Nas aulas de Infantil traballarán con grupos colaborativos formados por  4 alumnos e alumnas, que sempre 

serán os mesmos e que manterán a distancia de seguridade respectos aos outros grupos. Cada aula ten 

asinado un aseo propio e unha zona do seu patio de recreo. Tamén teñen unha entrada de uso exclusivo. 

 

Estas mesmas circunstancias (aseos, entradas, zona de recreo…) establécense tamén nas aulas de Primaria. 

Os horarios de comedor realízanse en diferentes quendas, con separación entre grupos e ocupando sempre 

o mesmo posto. 

 

9. CANLE DE COMUNICACIÓN ENTRE O  EQUIPO COVID  E A COMUNIDADE EDUCATIVA  

 

A canle de comunicación entre o  equipo covid  e a comunidade educativa para dar a coñecer os casos de 

sintomatoloxía compatible, as incidencias e as ausencias será a seguinte: 

 A comunicación, en horario escolar, entre a comunidade educativa e o equipo COVID será a través destes 

teléfonos do centro:  

Teléfono do colexio:  981820214 

Teléfono móbil: 608275614 (conserxe) 

 Fóra do horario escolar, a comunicación establecerase co titor ou titora correspondente, mediante a 

plataforma ALEXIA. Dito titor ou titora comunicarao aos coordinadores COVID. 

 

A canle de comunicación do centro coas familias, persoal do centro e o Consello Escolar para ofrecer 

información sobre a COVID será a plataforma Alexia e o correo electrónico. 

 

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

 

No caso de ausencias derivadas de sintomatoloxía Covid-19, estas comunicaranse  directamente ao equipo 

Covid e ao coordinador, o cal  as rexistrará  nun arquivo telemático. 

Para as situacións ordinarias, o procedemento de rexistro de ausencias será o habitual (mediante a 

plataforma educativa  Alexia). 
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11.  COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E EDUCATIVAS 

 

No suposto da aparición dun caso confirmado, o coordinador COVID-19: 

- Notificarao á dirección do centro escolar, á Xefatura Territorial de Sanidade e ao centro de Saúde de 

referencia.  

 Teléfonos 

Sección epidemiolóxica da Xefatura Territorial de Sanidade de A Coruña:  981 155861 (de 8 a 15h) 

Fóra de horario laboral:  649829090 do Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia ou a través do 

061 

 

- Incluirá na aplicación informática “Educovid” a información prevista do eventual afectado/a, dos 

compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como dos que sexan contactos máis próximos que 

estean vinculados ao centro educativo (compañeiros de recreo, comedor, transporte).  

A aplicación xerará una alerta na Central de Seguimento de Contactos (CSC), quen se encargará da vixilancia 

evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade 

sanitaria incorporarase a mesma información. 

A información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase 

para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no 

centro. 

 
 
 

II. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

1.  CROQUES  XENÉRICOS DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS 
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En todas as aulas respéctanse as distancias de seguridade de 1,5m, agás na de 3º B e nos dous cursos de 4º 

de ESO, nos que se habilitan varias filas de mamparas que reducen a distancia coa mesa anterior a 1 m, pero 

se mantén a distancia de seguridade de 1,5 m cos compañeiros de dereita e esquerda. 

 

2. MEDIDAS PARA O USO DE ESPAZOS DE PT, AL E DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN    

 

A aula de PT/Al atópase na planta alta do edificio principal. Normalmente ten un uso compartido para o 

profesor de PT e o profesor de Al, mais con distintos horarios. Este curso separaranse,  habilitando unha aula 

para AL.  

 

O alumnado de Infantil e Primaria que acode a esas instalacións é recollido polo profesor correspondente (de 

PT ou AL) na súa aula e acompáñao logo de volta á mesma. O alumnado de Secundaria acode só. Son grupos 

moi reducidos e o alumnado que pertenza a grupos estables de convivencia non compartirá espazos con 

outros grupos. 

 

O profesor e o seu alumnado (no caso dos maiores) serán os encargados de realizar unha desinfección das 

mesas, cadeiras e calquera outro material que puidera ser de uso compartido. 

Todas as normas e instrucións a seguir nas aulas ordinarias, seguiranse tamén nesta aula. 

O departamento de Orientación, con despacho propio, seguirá tamén as normas do protocolo adoptado para 

PT e AL.  

  

3. DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR TITORÍAS COAS FAMILIAS 

 

As titorías coas familias efectuaranse a través do teléfono, videochamada e da plataforma educativa Alexia. 

No caso de ser necesaria unha titoría presencial habilitarase a titoría do vestíbulo e citarase á familia nun 

momento que non coincida cos horarios de entrada/saída ou de recreo. 

 

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

 

A canle de comunicación do centro coas familias, persoal do centro e o Consello Escolar  será a través da 

plataforma educativa do centro e  do teléfono se fora preciso. 

A canle de información para outro tipo de persoas alleas ao centro (concello, visitantes, proveedores…) será 

o teléfono e o correo electrónico. 

 

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

 

Informarase de xeito individualizado a cada membro da comunidade educativa sobre o “Plan de adaptación a 

Covid 19” e o “Plan de Continxencia”, así como de toda nova  información que xorda en calquera momento; 

a través da plataforma educativa do centro.  Ademais, publicarase na web  do colexio. 
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6. USO DA MÁSCARA 

 
O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da 
distancia interpersoal, durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo. 
 
 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. 
 
Recomendarase o uso de máscara tamén ao alumnado de Infantil. 
 

III. MEDIDAS DE LIMPEZA  
 

1. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA 

  

 Ao rematar a xornada lectiva realizarase unha limpeza  e desinfección diaria  de todo o centro, por parte 
da empresa externa de servizos Lobagueira. 

 Durante a xornada lectiva, a persoa do servizo de limpeza do centro realizará: 
o Unha limpeza das zonas de uso común (sala de profesores, biblioteca…) e das superficies de 

contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, etc. 
o Unha limpeza dos aseos, mínimo dúas veces ao día: á entrada dos recreos (11.25 en Primaria e 

12.20 en Secundaria)  e ao terminar a xornada lectiva. En Infantil, despois das quendas de recreo e 
sempre que se precise.  

o Nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.  
o  Realizará a limpeza do espazo no que se leva 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. 

o A primeira hora da mañá realizará unha limpeza  do polideportivo e os seus aseos. Ao mediodía, os 
aseos limparanse outra vez. 

o   No horario de comedor colaborará na limpeza do comedor. 
 

  O persoal de cociña encargarase da limpeza de todo o enxoval no lavalouzas, incluído o que non se teña 
usado pero teña podido estar en contacto coas mans dos estudantes e do comedor. 

 Ventilación: A persoa do servizo de limpeza realizará a ventilación frecuente de corredores.  
 A limpeza de papeleiras, será levada a cabo pola empresa de servizos  de limpeza Lobagueira. Agás no 

caso de que fose preciso limpar as papeleiras do espazo de illamento, que o realizará a persoa da 
limpeza ao momento. 
 
ADEMAIS: 
a) O profesorado encargarase de ventilar as aulas. Por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da 
xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases e, sempre que sexa posible, entre clases. Manteranse 
as xanelas abertas e a porta aberta o maior tempo posible, sempre que o tempo o permita. 
b) Cada usuario realizará ao finalizar o uso individual, unha limpeza e desinfección dos elementos 
utilizados nos postos de traballo compartidos. 
c) Cada profesor/a  que presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 
consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) desinfectará as superficies usadas e 
ventilará a aula polos menos 5 minutos logo de cada sesión.  
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2. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 

 

A empresa de servizos de limpeza Lobagueira ten unha xornada diaria de tres horas ao acabar o tempo 

lectivo. A persoa que realiza a tarefa de limpeza ao longo da xornada lectiva, ten un horario de 9.30 a 17.30 

de luns a xoves e de 9.30 a 15.30 os venres. 

 

3. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 

 

Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou calquera dos desinfectantes 
con actividade virucida  autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos 
sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.  
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito 
seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.  
 

4. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

 

Nos  aseos haberá un cadro de control de limpeza, onde se anotará cada día á hora na que se realizou a 

limpeza e as reposicións de material. Exemplo: 

 

MES:_____________________ 
 

       SEMANA DO: LIMPEZA SANITARIOS FREGADO SOLO REPOSICIÓN   

  HORA HORA DE PRODUTOS 

LUNS             

MARTES             

MÉRCORES             

XOVES             

VENRES             

 

5.  MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 

MES:_____________________ 
 

       SEMANA DO: 
        INICIO RECREO MEDIODÍA ENTRE CLASES 

LUNS             

MARTES             

MÉRCORES             

XOVES             

VENRES             
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6.  DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

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 tapa e bolsa. Agás nos espazos de illamento, nas 
aulas de Infantil e nos aseos, nos que os contedores están 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). Os 
contedores están situados no exterior do edificio principal. 
 
No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no centro 
educativo, illarase o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de 
lixo será extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para o seu depósito na fracción resto.  
 

IV. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Para realizar as compras de material de protección seguirase o procedemento habitual de compra aos 

provedores do centro. Levarase un rexistro dos materiais mercados: termómetros, xeles, dispensadores, 

alfombras desinfectantes, luvas, panos desbotables, mamparas, etc. 

 A distribución destes materiais correrá a cargo do bedel do centro, baixo a supervisión da administración do 

colexio. 

V. XESTIÓN DOS GROMOS 
Véxase Plan de Continxencia do centro. 

 

VI. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE VULNERABILIDADE 

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.  

De conformidade co Criterio Operativo nº 102 /2020 do Ministerio de Traballo e Economía Social, o 

escenario de risco cualificase como de baixa probabilidade de exposición. con carácter xeral na actividade 

educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1. 

Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe aplicarse o establecido no 

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-

COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade. 

En consecuencia o persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de traballo ata que se 

determine, se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que non poida ser protexido no seu 

posto de traballo mediante as medidas establecidas neste protocolo. 
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VII. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO  
 

1. CIRCULACIÓN XERAL 

 

 Non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo, salvo razóns xustificadas ou 

relacionadas con procesos administrativos. O centro establecerá horarios específicos para a atención 

das familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou 

recreos.  

 As familias ou persoas que se acheguen ao centro por calquera motivo xustificado, se non está 

presente o conserxe, timbrarán  e agardarán no vestíbulo exterior da entrada. 

 Todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes con xustificación) que accedan ao centro, á  

entrada e á saída deberán realizar a hixiene de mans con verificación visual do seu correcto 

cumprimento.  

 Como norma xeral a circulación polos corredores e escaleiras será pola marxe dereita, teñen a 

anchura suficiente para manter a distancia de seguridade.  

 Deberase circular de un en un, procurando non tocar as superficies (ventás, paredes…). 

 No edificio principal, para axilizar o proceso de subida e baixada, os cursos de 1º, 2º utilizarán a 

escaleira esquerda e os de 3º, 4º, 5º e 6º pola escaleira dereita (visto de costas á porta de entrada) 

como corresponde á situación das aulas e ao plan de emerxencias. 

 O alumnado e profesorado de Secundaria (agás nos días de moita chuvia) accederán ao vestíbulo 

principal polo exterior. 

 Comedor: o acceso ao comedor realizarase pola porta habitual e a saída, pola outra porta do 

comedor ou pola da biblioteca (segundo as quendas de comedor). 

 

PLANOS DE SITUACIÓN: 
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2. ENTRADAS/SAÍDAS 

 

2.1 PORTAS ENTRADA/SAÍDA: Establécense as portas e escaleiras de entrada habituais: Infantil, porta de 

Infantil (B); Primaria, porta principal (A) e Secundaria, porta edificio ESO (C). De xeito excepcional, os días 

de moita chuvia o alumnado de Primaria poderá utilizar a porta de Infantil  (con distinto horario de 

entrada e saída) por estar esta máis preto da zona de buses e evitar molladuras. 

 

             
 

2.2 ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO TRANSPORTADO EN AUTOBÚS 

O alumnado ten a obriga de empregar a máscara e terá asignación de asentos fixos para realizar una 

mellor trazabilidade dos contactos. Polo tanto, non se permitirá  facer cambios de autobús.  

O alumnado  deberá ter unha parada habitual ao longo do curso. 

  a) ENTRADAS  

Haberá profesorado de garda para recibir ao alumnado na zona de buses e nas aulas. 

A baixada do bus realizarase por etapas: en primeiro lugar Secundaria, logo  Primaria e por 

último, Infantil acompañado polo profesorado de garda. Irán directamente ás súas aulas. 

b) SAÍDAS 

 Hai que distinguir dous horarios de saída: un para setembro e xuño, meses de xornada de 

mañá, e outro para o resto do curso. 
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BAIXADA 
AUTOBÚS 

Horario setembro – xuño Horario de outubro a maio 

Xornada de mañá Mañá Tarde 

Infantil Ás 13.45h Ás 13.15h Ás 17.10 h. 

Primaria   Ás 13.50h Ás 13.20h Ás 17.15 h 

Secundaria  Ás 13.50h Ás 14.40h Luns: 17.50h 

 

O alumnado deberá saír co seu profesor en fila de un en un e mantendo a distancia de 

seguridade. Realizarase unha saída graduada. En Primaria comezarán 1º e 2º curso e seguirán 

de 3º a 6º  segundo o orde das aulas. En Secundaria comezarán seguindo o orde das aulas, 

primeiro as  da planta baixa e logo as da primeira planta. 

No caso de ter que agardar por algún autobús, o alumnado deberá permanecer en fila co seu 

profesor na zona de buses ata a súa chegada. 

 

2.3 ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO QUE CHEGA EN COCHE PARTICULAR 

a) ENTRADAS  

O alumnado que chega en coche particular debe respectar o horario e as portas de entrada 

indicadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste horario haberá  profesorado de garda.  Non se poderá deixar a ningún escolar só no 

centro docente antes deste horario.  

 Un só familiar por alumno/a e con máscara. As familias que teñan fillos e fillas en Infantil e 

noutra etapa con diferente horario poderán entrar no horario de Primaria e Secundaria. 

 O coche particular non pode estacionar, debe parar entorpecendo o menos posible a 

circulación e  deixar baixar o alumno/a, marchando o máis axiña posible. Agás o alumnado de 

Infantil, que ten un horario de entrada máis tardía, polo que poderán acceder á zona 

delimitada na entrada de Infantil, agardando alí que unha profesora recolla os nenos e nenas. 

 Os alumnos e alumnas, ao saír do coche, deben acceder ao centro pola marxe do patio 

contraria ao aparcadoiro dos buses (polo camiño marcado). Irán directamente ás súas aulas. 

 

b) SAÍDAS 

A saída do alumnado que non utiliza o autobús  escolar realizarase con posterioridade, á 

marcha dos autobuses. 

SAIDA 
COCHE 

Horario setembro – xuño Horario de outubro a maio 

Xornada de mañá Mañá Tarde 

Infantil Ás 13.30h Ás 13.30h Ás 17.20 h. 

Primaria   Ás 14h Ás 13.30h (14h venres) Ás 17.20 h 

Secundaria  Ás 14 h Ás 14.40h Luns: 17.50h 

 

- Antes deste horario non se poderá acceder co coche ao colexio. 

 Horario Entrada 

mañá tarde  

Madrugadores A partir das 8 h  Porta A e escaleira principal 

Infantil De  9.30 a 9.45 h de 15.20 a 15.30 h Porta B e escaleira infantil 

Primaria De 9  a 9.15 h de 15.20 a 15.30 h Porta  A e escaleira principal 

Secundaria de 9  a 9.15 h Luns: 16.10 h Porta C  e escaleira ESO  
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 O alumnado agardará na zona onde aparcan os buses a chegada da persoa encargada da súa 

recollida, acompañado do profesorado.  

 O mesmo que á mañá, o coche particular non pode estacionar, debe parar e deixar subir ao 

alumno/a, marchando o máis axiña posible para permitir a chegada de máis coches. 

- As familias deberán ter moita puntualidade coa fin de evitar atascos e aglomeracións e teñen 
a obriga de avisar no centro de calquera demora na recollida dos escolares que poida 
producirse.  

 O alumnado que non viñeran recoller, deberá permanecer  no vestíbulo da conserxería, 

custodiado por persoal do centro. De non se presentaren algunha das persoas autorizadas, 

procederase a chamar ás familias. Se a demora é considerable (máis de 30 minutos), ou se 

produce reiteradamente, a Dirección do centro procederá a notificar esta situación á Garda 

Civil, Policía Municipal ou Servizos Sociais.  

 O alumnado que vai andando e teña autorización para saír só a partir de 5º  de Primaria, sairá 

co alumnado que veñen buscar ao centro e o profesor/a comprobará que abandona o centro 

escolar. 

 

GARDAS DE ENTRADA/SAÍDA 

 Nas entradas: 

Estableceranse quendas de garda para vixianza do alumnado na zona de autobuses e nas entradas 

ao centro, ademais haberá un mínimo dun profesor/a cada dúas aulas en todas as etapas 

educativas, para  o alumnado que accede ás clases na chegada ao centro. 

 O alumnado permanecerá no seu posto escolar tanto ao chegar á aula, como para á saída da 

mesma.  

 Ás saídas, como norma habitual, o profesorado que teña á última hora acompañará ao seu 

alumnado ata o autobús. En cada curso, un profesor dun grupo acompañará ao alumnado que vai 

en autobús, mentres o outro queda cos que veñen buscar en coche e teñen a saída máis tardía. O 

profesorado libre e de garda na última hora colaborará nos momentos de saída. 

 

CARTELERÍA E SINALÉCTICA 

Todas as aulas e corredores do centro estarán debidamente sinalizados. Así mesmo, colocarase a 

cartelería proporcionada pola Consellería de Educación. 

 

3. MEDIDAS PARA REGULAR OS RECREOS 

 

 As saídas e entradas do recreo realizaranse de xeito graduado para que se poida respectar a distancia 

de seguridade. En Primaria 1º/2º,seguindo esta orde de entrada e saída, baixarán e subirán pola 

escaleira da esquerda e  3º, 4º, 5º e 6º , tamén nesta orde, pola dereita. En Secundaria, primeiro a 

planta baixa e logo a planta superior. En Infantil realizaranse  dúas quendas mantendo tamén unha 

orde segundo a situación da zona de recreo.  

 Deixarase o tempo suficiente para manter a distancia de seguridade co grupo que xa estea a saír ou a 

entrar. 

 En cada curso, un dos profesores que estivera dando clase na aula á hora previa ao recreo debe 

acompañar ao alumnado que queira coller o bocadillo ata o comedor, e o outro vixiará aos que 
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quedan nas aulas, logo baixarán ata a zona de recreo, facendo respectar as distancias e o bo uso da 

máscara.  

 O alumnado non pode permanecer no comedor máis do tempo imprescindible e sairá ao patio 

exterior. 

 Todo o profesorado terá a debida puntualidade nos horarios de recreo, en especial os de garda de 

patio, de xeito que non se lle acorte o tempo de lecer. O uso do aseo realizarase antes ou despois do 

tempo de recreo nos aseos que teñan asignados ou no baño do pavillón. 

 O profesor/a de garda no vestíbulo- comedor  vixiará a saída aos patios. 

 O alumnado de Secundaria accederá ao comedor polo patio superior exterior (agás se chove moito). 

 Cada etapa educativa respectará a súa porta e escaleira de entrada-saída. 

 No caso de choiva  (aínda que sexa miúda) o recreo realizarase na aula, no polideportivo (con 

quendas diarias) ou, en Secundaria, limitarase á  zona de autobuses.  

 Non se permitirá o uso de balóns. 

 

 HORAS  E ZONAS DE RECREO POR ETAPAS 

As zonas de recreo exteriores superan os 600 m2 .  Todas as zonas foron divididas e garanten a 

distancia de seguridade dos cursos que as utilizan. 

A distribución de horarios e das zonas de recreo permiten un uso diferenciado para cada un dos 

grupos estables en Infantil e Primaria. 

Infantil  

- Horario de recreo:  

De 11 a 11.15h toma do almorzo na aula. 

Realizaranse dúas quendas de 25 min: unha entre as 

11.15 a 11.45 e outra entre as  11.50 e 12.20 h. se o 

recreo é no patio. 

Non se poderá saír ao recreo ata que os grupos anteriores 

accedan ás aulas. 

- Zona de recreo:  no patio de Infantil, ao que acceden 

directamente, estableceranse as 5 zonas  diferenciadas.   

 

Primaria e Secundaria 

- Horario de recreo en Primaria:  

En setembro e xuño (con horario de mañá): de 10.55 -11.10 h toma de almorzo na aula e de 11.50 -

12.20 h recreo no patio. O resto do curso (con horario de xornada partida): De  10.55-11.05 toma de 

almorzo na aula e de 11.05 a 11.30 h (contando co tempo de separación entre cursos para unha 

correcta baixada e subida dos patios). 

 

- Horario de recreo en Secundaria:  

En setembro e xuño de 11.20 – 11.45 h. O resto do curso de 11.45 a 12.10h. 

 

- Zonas de recreo: 

 En cada patio de recreo, estableceranse zonas  diferenciadas para cada grupo. 
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Patio exterior     Pista deportiva exterior     Polideportivo  

              
 PROFESORADO DE GARDA NOS PATIOS DE RECREO 

Haberá  un profesor ou profesora de garda por cada curso (vixía dúas zonas contiguas de patio): no 

patio ao lado do polideportivo e na pista polideportiva. O profesor ou profesora que queira poderá ir 

co seu grupo ao parque nos días bos. 

Usarase o aseo do pavillón. 

 

4. MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

 

 ESTABLECEMENTO DE QUENDAS PARA O USO DE COMEDOR 

Estableceranse tres quendas de comida: 

1ª QUENDA: de 13.10 – 13.45h. Comerá o alumnado de INFANTIL  e 1º/2º de PRIMARIA.  
2ª QUENDA: de 13.45– 14.30h. Comerá o alumnado de 3º a 6º de PRIMARIA  
3ª QUENDA: de 14.40 – 15.10. Comerá o alumnado de SECUNDARIA   

 

 

Primeira quenda    Segunda quenda 
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Na terceira quenda usarase todo o espazo con mamparas e coas distancias de seguridade correspondentes.  

 

 DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

A capacidade do comedor coa distancia de seguridade e co uso de mamparas é de 90 alumnos. Este curso 

habilitarase a biblioteca, que conta con 8 mesas por 4 alumnos en cada unha: 32 alumnos.  

O alumnado de Secundaria manterá a distancia de seguridade esixida, 1,5 metros de distancia. O alumnado 

de Infantil e de Primaria que conforman grupos estables de convivencia comerá agrupado por aulas. O 

alumnado terá asignada sempre a mesma mesa e o mesmo posto, garantindo a estanqueidade.  

Realizarase un rexistro dos lugares que ocupan cada un dos alumnos e alumnas, co obxectivo de facilitar a 

localización dos contactos en caso de brotes. Respectarase o posto  asinado aínda que ese alumno /a non 

asistise ao comedor ese día. Disporase  dunha mesa aparte para o alumnado que requira o servizo eventual 

de comedor. 

 NORMATIVA XERAL PARA TODAS AS QUENDAS DE COMEDOR 

 O alumnado efectuará o lavado de mans na aula.  

 Obrigatorio o uso de máscara ata sentarse no comedor e no recreo do mesmo. 

 Non haberá lavado de dentes pola imposibilidade de manter distancias de seguridade nos aseos. 

 Recorrido ao comedor e saída do mesmo en fila de un, acompañados polo profesor.  

 O acceso ao comedor realizarase pola porta habitual de entrada e a saída pola porta da biblioteca. 

 O alumnado sentarase no comedor sempre nas mesmas mesas que teñan asignadas. 

 A partir de 5º curso de Primaria, os nenos e nenas collerán a bandexa e lles será empratado o menú, 

dirixíndose despois á súa mesa. 

 Ao rematar de comer  sairán gradualmente por cursos  co profesorado asinado á súa vixianza  e irán 

ás zonas de recreo ou ás aulas designadas (en caso de chuvia). 

 

 PERSOAL COLABORADOR 

Persoal colaborador en comedor: Rodolfo Sixto/ Coidadora / Roberto Torea / Manola Almallo e unha 

profesora ou un profesor do grupo que come nese momento. 

Persoal colaborador en vixianzas de recreo comedor: 

1ª QUENDA: profesorado de Infantil e de 1º e 2º de Primaria. 

2ª QUENDA: Profesorado de 3º a 6º de Primaria. 

3ª QUENDA: Profesorado de Secundaria. 

 

 PERSOAL DE COCIÑA E A LIMPEZA DA MESMA 

Unha cociñeira e unha axudante de cociña.  A persoa do servizo de limpeza colaborará na limpeza do 

comedor. 

Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. Cando sexa posible os menús serán 

empratados en cociña e servidos en bandexa.  

O persoal de cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e 

utensilios que se utilicen no proceso de elaboración dos menús.  
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5. MEDIDAS XERAIS PARA O USO DOS ESPAZOS  

5.1 AS AULAS ORDINARIAS 

 O alumnado sentarase en pupitres orientados nun mesmo sentido cara a dirección do posto do/a 

profesor/a. 

  Distancia física mínima de 1,5 m. Se é posible, adoptarase maior distancia entre pupitres.  

 É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das aulas. 

 Uso da máscara obrigatoria en todo o horario lectivo, agás o alumnado de 4º do nivel de educación 

Infantil. O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se prohibe para as persoas 

que voluntariamente as usen. 

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. Deberá manter o 

seu material gardado en estoxos ou semellantes e todo rotulado co seu nome.  

 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. 

 Non se poderá usar material compartido da aula sen a previa  e posterior desinfección do mesmo. 

 No caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno debe desinfectar o rotulador de encerado 

branco antes de cada uso.  

 Nas perchas, a roupa colocárase do xeito mais individualizado posible.  

 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa…) deberán ser usados só polo profesor 

e, de non ser posible, desinfectaranse antes de ser empregados por outra persoa. 

 Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula. 

 As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os proxectores, e 

restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de 

seguridade e hixiene que procedan.  

 Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da 

xornada, ao finalizar e entre clases, durante os recreos e sempre que sexa posible. Cando as condiciones 

meteorolóxicas o permitan, manteranse as xanelas abertas  e porta aberta o maior tempo posible.  

 Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito 

consecutivo (orientador, profesor especialista, ou calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e 

ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión.  

 No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de 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.  

 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.  

 

5.2 OUTRO TIPO DE AULAS  

 Ademais da aplicación das normas anteriores, na aula de Informática, laboratorio ou taller de Tecnoloxía, 

extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido.  

 Este curso o alumnado non acudirá á aula de Música, tendo a materia na mesma aula ordinaria.  

 No caso da clase de Educación Física: 
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Nesta clase de Educación Física o uso da máscara será obrigatorio agás que se realice no exterior, de 

maneira individual, a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a 

práctica. Os exercicios serán individuais na medida do posible ou de mínimo contacto. O material 

deportivo que teña que ser usado por varios alumnos desinfectarase despois do seu uso e realizarase a 

hixiene de mans. Agruparase en caixas sinalizadas todo aquel material que sexa posible separar para o 

uso das distintas etapas e grupos.  

Cada etapa educativa adaptarase ao espazo que teña habilitado no polideportivo e ás normas do seu uso. 

Realizaranse as modificacións precisas na programación  e na metodoloxía da materia. 

 Na aula de PT/Al: Establécense dúas aulas diferentes para PT e para AL. O alumnado de Infantil e Primaria 

que acode a esas instalacións é recollido polo profesor correspondente (de PT ou AL) na súa aula e 

acompáñao logo de volta á mesma.  O alumnado de Secundaria acode só.  

O profesor e o seu alumnado (no caso dos maiores) realizarán unha desinfección das mesas, cadeiras e 

calquera outro material que puidera ser de uso compartido. Todas as normas e instrucións a seguir nas 

aulas ordinarias, seguiranse tamén nesta aula. 

 Na aula de Informática deixarase a separación de seguridade entre os postos e extremaranse os 

protocolos de limpeza. 

 O laboratorio e o taller de Tecnoloxía, usaranse o menos posible.  

o Adaptaranse as programacións (onde a materia o permita) para substituír o emprego de 

materiais por simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co 

material.  

o Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con 

materiais. En todo caso evitarase que os alumnos estean encarados a unha distancia inferior a 

1,5 m.  

o Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida 

desenvolver as actividades.  

o 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.  

o O material que sexa compartido, debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 

terminada a clase. Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos 

elementos comúns de uso privativo.  

 

5.3 CAMBIOS DE CLASE  

 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. O profesor 

deberá finalizar a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida realizarse a correcta ventilación da aula e 

desinfección do material compartido. 

 No caso de Educación Física, o profesor recollerá ao alumnado na porta da aula e levarao de volta á aula 

ao finalizar. O profesor anterior deberá contar con tempo suficiente para organizar a saída ordenada e 

paulatina do alumnado de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 

 En Secundaria, no caso de ter que trasladarse a outra aula, o profesor anterior deberá contar con tempo 

suficiente para organizar a saída ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade. 

Sempre que sexa posible irán acompañados polo profesor, senón, agardarán polo profesor á entrada da 
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nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade. Se houbera outro grupo na nova aula; 

agardarase a que saia por completo. Entrarase e ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará 

pupitres ou mesas e cadeiras.  

 

5.4 FÓRA DAS AULAS 

 Gardarase a distancia de seguridade de 1,5 metros co demais persoal e alumnado, tanto nos períodos 

de actividade como na entrada e saída ao posto escolar, así como nos tempos de descanso.  

5.5 USO DOUTROS ESPAZOS DO CENTRO 

 
USO DOS ASEOS  

 Cada etapa educativa utilizará os aseos do seu edificio: Infantil, o aseo da aula; Primaria, os aseos da 
planta superior; e Secundaria, os aseos de cada planta. 

 O seu uso estará limitado a unha simultaneidade máxima de tres aseos por baño no caso de Primaria e 
dous en Secundaria, que estarán debidamente sinalizados.  

 Non se permite o uso dos aseos do vestíbulo, agás os de uso do profesorado.  
 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.  
 Aquelas persoas que acceden ao centro unicamente poderán usar os aseos de profesores sitos no 

vestíbulo.  
 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  
 

USO DA BIBLIOTECA  

 O uso da biblioteca estará moi limitado por estar habilitado para uso de comedor. 
 Os postos da biblioteca estarán sinalizados mantendo a distancia de seguridade debida. 
 Ao entrar  e ao saír deberase realizar a desinfección das mans. 
 O alumnado non poderá acceder á biblioteca nin coller ningún material sen a supervisión dun profesor/a.  
 En ningún momento haberá na biblioteca alumnos e alumnas de dous cursos diferentes. 
 Os grupos de clase que desexen ir á biblioteca deberán solicitalo previamente. Correspóndelle ao 

profesor/a que estea co alumnado na biblioteca prestar o libro que lle pidan, non permitindo cambios 
nesa mesma hora. 

 Poderase habilitar unha pequena biblioteca de aula, para evitar na medida do posible a circulación por 
corredores e escaleiras.  
 

USO DO POLIDEPORTIVO 

 O uso prioritario do polideportivo será para as clases de Educación Física. O espazo da pista estará 
dividido á metade coa cortina, unha parte para as clases de Primaria e a outra para as de Secundaria. 

  O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e saída do mesmo.  
 Non se permitirá o uso dos vestiarios nin dos seus aseos. Só se utilizarán os aseos da entrada. 
 O alumnado por si mesmo non poderá acceder ao cuarto do material, unicamente poderán facelo 

aqueles alumnos/as que se lles indique e coa presenza do profesor. 
 O material compartido deberá ser desinfectado antes e despois do seu uso. 

 
USO DA SALA DE PROFESORES 

 Os postos utilizables da sala de profesores estarán debidamente sinalizados. 
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 Terá un uso prioritario por parte dos profesores e profesoras que estean de garda. Se o aforo se 
completase non se permite a entrada. 

 Habilitarase a biblioteca para o profesorado que non tivese cabida na sala de profesores. 
 Deberase hixienizar as mans á entrada e saída da mesma.  
 As mesas deberán estar libres de material, para permitir a desinfección da mesma. 
 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, fotocopiadora, mesa, cadeira…) utilizados 

deberán ser desinfectados polo profesor ou profesora tras o seu uso.  
 

USO DA AULA DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

 Os postos utilizables estarán debidamente sinalizados 
 Deberase hixienizar as mans á entrada e saída da mesma.  
 Limitarase, na medida do posible, o seu uso, agás naqueles casos que se considere imprescindible. 

VIII. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
 

ANPA 

Este curso a ANPA non realizará actividades extraescolares. As comunicacións da ANPA serán a través do 

teléfono e ou correo electrónico. 

 

PROGRAMA DE MADRUGADORES  

O programa de madrugadores está organizado polo colexio. O horario é de 8 a 9h da mañá. Está aberto ao 

alumnado de Infantil e Primaria que o precise. 

Entrarán pola escaleira principal onde serán recibidos e efectuarán a hixiene de mans. 

No comedor do colexio poderán tomar o almorzo. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 As actividades extraescolares están organizadas polo centro en horario de permanencia do alumnado no 
colexio. 

 O alumnado poderá escoller dúas actividades deportivas. 

 As actividades serán cuadrimestrais, realizarán unha no primeiro cuadrimestre (de outubro a xaneiro) e 
outra no segundo cuadrimestre (de febreiro a maio). 

 Realizarase unha actividade deportiva segura entre o alumnado do grupo estable de clase. O 
polideportivo estará dividido en zonas que manteñan a distancia de separación con outros grupos. 

 Serán actividades con pouco contacto e mantendo a separación axeitada. Poderá haber partidos entre o 
alumnado do grupo estable. 

 O material deportivo de uso común deberá desinfectarse antes e despois do seu uso. 

 Levaranse a cabo todas as medidas de seguridade establecidas no centro con respecto a entradas, saídas, 
desinfección, etc. 

 Non terán monitores externos ao centro, o profesorado que lles dará á actividade é o mesmo que xa lles 
dá algunha materia na aula. 

IX. MEDIDAS PARA O ALUMNADO DE E. INFANTIL E DE 1º E 2º DE  PRIMARIA 
 
A metodoloxía  pedagóxica para o alumnado de Infantil e de 1º e 2º de Primaria será a mesma para cada un 
dos grupos. O método de traballo basearase nas experiencias, nas actividades e no xogo aplicándoos nun 
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ambiente de afecto, de confianza e, sobre todo, de seguridade, para potenciar a súa autoestima e a 
integración social dos nenos e nenas e máis nesta situación que estamos a vivir (COVID 19).  
 A asemblea: os alumnos expresan as súas vivencia, opinións, ideas e preocupacións. Realizase en gran 

grupo, mantendo sempre as distancia de seguridade establecida Neste tempo, expresan necesidades e 
sentimentos que nestes momentos lles están a preocupar ( que podo facer, cando teño que poñer o xel 
hidroalcólico, cando podo quitar un pouco a mascarilla…) miles de preguntas que mediante rutinas e 
xogos iremos despexando. Neste momento recordaremos as normas de hixiene e intentaremos 
concienciar do uso de xeles, máscaras, e tomas de temperaturas que se lle están a realizar; todo isto con 
supervisión dun adulto do centro. 

 Uso do aseo: En Infantil (con aseo dentro da propia aula) as entradas e saídas ao baño serán sempre 
supervisadas pola titora da aula, realizaranse de maneira individual e coas respectivas medidas de 
hixiene. Lavado e desinfección de mans cada vez que imos ao aseo así coma a desinfección de inodoro e 
lavamáns para garantir a máxima  seguridade. En 1º e 2º de Primaria cada curso ten asinado un aseo 
próximo ás aulas. 

 Os recantos en Infantil: este curso os recantos están dispostos de xeito que cada usuario non teña 
contacto co resto de grupos estables da aula. Estes recantos estarán dispostos de materiais de fácil 
desinfección  como puzles e bloques de madeira e plástico que nos facilitan a limpeza diaria. 

 Traballo en equipo: os equipos de traballo serán os grupos colaborativos asinados ao principio do curso; 
de grupos de tres e  catro nenos e nenas como moito. O material de traballo será individual para cada 
un. 

 Material da aula: o material a disposición do alumnado estará todo marcado co nome do neno/a. Os 
rapaces dispoñen de un caixón ou estante personalizado para que poidan ter todo o seu material nun 
espazo propio.Cada un destes caixóns tamén serán  desinfectados diariamente. 

 As merendas: realizaranse dentro da aula, xa que deste modo ao estar co seu grupo estable, non 
interactuarán con outros nenos/as, dando prioridade á seguridade a hora de evitar que compartan as 
merendas. 

 Os recreos: seguirase o indicado no presente plan con respecto ás quendas e tempos. En Infantil, os 
xoguetes, tobogáns motos, bicis…por motivos de seguridade e hixiene serán eliminados desta zona ata 
que as medidas dispostas o permitan. Neste momento realizaranse xogos nos que os rapaces non teñan 
a necesidade de manter moito contacto directo como, “rato que te pilla o gato”, “anda resalao”, 
“estatuas musicais” “pinochito inglés”...e diferentes xogos dirixidos polos mestres e mestras. Se o tempo 
de lecer é na aula, realizaranse actividades lúdicas como “veo veo”, proxección dalgunha película, e 
incluso poden xogar coa plastelina. 

 

 

X. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE    
 
O alumnado con NEE seguirá, como norma xeral, as indicacións do protocolo para o resto do alumnado. 
Seguindo as indicacións do Protocolo da transmisión da COVID-19 no alumnado con Necesidades Educativas 
Especiais (versión 16-09-20) mantéñense as catro medidas fundamentais na prevención do coronavirus: 

 Uso de máscara de protección (de forma obrigatoria en maiores de 6 anos sempre que a toleren). 

 Incremento da hixiene de mans ata un mínimo de 5 veces ao día. 

 Manter a distancia física establecida de forma xenérica de 1 metro e medio. 

 Potenciación da ventilación dos espazos pechados. 
Sen prexuízo do anterior, no caso de ACNEE (alumnado con necesidades educativas especiais), por razón da 
súa condición, serán de aplicación as seguintes medidas específicas sempre que sexan necesarias. 
Utilización de máscara normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (para as reutilizables) sempre 
que supere os 6 anos (recomendable de 3 a 6 anos). 
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Naqueles casos nos que aos profesionais que interveñen co alumno non lles resulte posible manter a 
distancia de seguridade, como na atención de audición e linguaxe ou en caso de apoios á autonomía persoal, 
hai que extremar o resto das precaucións e recoméndase a utilización da pantalla. 
O ACNEE terá prioridade nas entradas e saídas do centro educativo (circulación do vehículo adaptado dentro 
do recinto escolar). 
Nas sesións de Audición e Linguaxe farase uso de máscaras transparentes, hixiene de mans e ventilación do 
espazo duns 10-15 minutos tras cada sesión. 
Extremaranse as medidas de hixiene no comedor escolar, especialmente por parte do persoal que atende ao 
alumnado sen autonomía na alimentación. Estes alumnos recibirán a debida axuda dos asistentes mantendo 
en todo momento as indicacións sanitarias que permitan a estanqueidade dos grupos estables de 
convivencia. 
Ante un alumno con NEE que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19, no caso específico de que 
teña exención para o uso da máscara por xustificación médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a 
persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial e bata 
desbotable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha 
máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. 
O uso do ascensor quedará restrinxido para a alumna con mobilidade reducida de 5º de Primaria. So poderá 
ser acompañada por unha persoa do seu grupo estable de convivencia e será desinfectado despois de cada 
uso. O uso da máscara no seu interior sigue sendo obrigatorio. 
Na materia de Educación Física, esta alumna, seguirá sendo obxecto das adaptacións metodolóxicas dos 
cursos anteriores tendo presente en todo momento as indicacións do protocolo COVID. 
Nas actividades extraescolares, nas que como norma xeral non se disputarán partidos, aplicaranse as 
modificacións oportunas para que poida desenvolver do xeito máis normalizado posible os xogos de 
orientación a unha ou outra actividade. O seu material será obxecto das mesmas normas de desinfección que 
o resto do alumnado. 
A praza de estacionamento reservada a persoas con minusvalía sita nas inmediacións do acceso ao ascensor 
amplíase para facilitar o acceso e saída lateral da alumna ao vehículo adaptado. A ubicación desta praza de 
estacionamento, illada da zona de tránsito de vehículos particulares do resto do alumnado permite reducir as 
posibilidades de contacto con outros membros da comunidade educativa. Tamén permite que a alumna 
acceda á planta do edificio da súa aula por un lugar diferenciado do acceso principal. 
Estas medidas serán obxecto de seguimento continuo para a súa adaptación a cada circunstancia. 
 

XI. PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

O profesorado manterá unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección. 

Aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da 

pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas. 

Débese respectar o aforo da sala de profesores e, de non ter cabida nela,  usar a biblioteca. 

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. 

Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non 

presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Se non fose posible por imposibilidade dos proxenitores e a 

reunión teña que ser presencial realizarase na titoría do vestíbulo. 
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REUNIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS DO CENTRO 

Os órganos colexiados poderanse convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a 
distancia e deben garantirse a identidade dos membros que participen, o contido das súas manifestacións e 
o sentido do seu voto. Polo tanto, as reunións do Consello escolar serán convocadas e celebradas 
telematicamente. 
 
Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e nun espazo que 
permita o aforo para todos os membros. No caso das reunión do  claustro utilizarase  a aula de audiovisuais 
ou o polideportivo do centro. Cando non sexa seguro deste xeito usaranse medios telemáticos. 
 

XII. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 
DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN  
O equipo COVID dará a coñecer toda a  información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 
prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro a toda a comunidade educativa. 
Dita información enviarase individualmente a cada membro da comunidade educativa a través da plataforma 
educativa do centro, ademais de publicala na web do colexio. Tamén se habilitou un número de teléfono 
especial para a resolución das dúbidas que poidan xurdir. 
En todo o centro utilizaranse os carteis e a sinalización que fomenten o cumprimento e comprensión das 
medidas de prevención e hixiene. Actualizándoa en caso necesario en virtude das indicacións das 
autoridades sanitarias. 
 
A EDUCACIÓN EN SAÚDE  
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. Estas actividades incluiranse de maneira transversal nos 
programas e actividades de educación e promoción da saúde que se desenvolven no centro educativo, de 
maneira que se poida traballar a saúde de forma integral. 
Algunhas das actividades que se van incluír de xeito transversal e no plan de Acción titorial son: 
- Como protexerse da COVID? Explicando as medidas de prevencións básicas contra o coronavirus a través 

dunha presentación de imaxes baseada na cartelería proporcionada pola Xunta: lavado de mans, uso de 
máscara, distancia de seguridade, medidas de hixiene respiratoria e outras normas. Ademais de 
conciencialos da importancia da autoavaliación diaria antes de saír da casa. 

- Reflexión sobre a publicidade que lanza Sanidade ante o incumprimento das medidas de prevención (co 
visionado do anuncio) 

- Actividades extraescolares: as actividades do centro promoven o deporte como base para unha boa 

educación para a saúde. Evitar o sedentarismo e os tempos prolongados diante das pantallas é o noso 

obxectivo. Proporemos o ioga como medidas de relaxación. 

- A mellor vacina es ti: Aínda que non existe ningún tratamento nutricional específico fronte á Covid-19, 

hai expertos que presentan pautas específicas dirixidas a paliar os síntomas xerados pola febre e os 

problemas respiratorios. Debateremos sobre o tema e realizaremos actividades nas que intentaremos 

involucrar ás familias planificando o menú xuntos, animándoos a cociñar algunha receitas xuntos, 

realizando listas da compra e, o máis importante, comer en familia sen dispositivos móbiles ao seu 

alcance. Lembrando a importancia da primeira comida da mañá, que axuda a mellorar o rendemento 

físico e intelectual no colexio. 

As actividades irán acompañadas de visualizacións de vídeos, elaboración de pósters, carteleiras… 
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A AULA VIRTUAL 

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso, nos supostos de educación a distancia,  co alumnado de terceiro 

de Educación Primaria en adiante e para o alumnado que parcialmente estea en situación de illamento cando 

non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula. 

O  profesor encargado de Abalar e o profesor especializado en TIC poñerán en marcha a aula virtual. 

Realizaranse cursos de formación, para o profesorado de 3º de Primaria a 4º de Secundaria. 

 Durante o mes de setembro, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais e os usuarios para o alumnado e 
profesorado.  Os/as titores/as de cada un dos grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual e 
asegurarase de que o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no 
hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia. 
Logo, pouco a pouco irán dotándoa de contidos e recursos como os dispoñibles no espazo Abalar, Planeta e 

outros  do Ministerio de Educación que axuden na tarefa da educación a distancia. 

Así mesmo e pouco a pouco integraranse os cursos de 1º e 2º, mentres tanto, estes xunto cos  de Infantil 

comunicaranse coas familias a través da plataforma do centro. 

Os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, 
puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e o notificarán ao equipo 
directivo. 
 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A METODOLOXÍAS NA AULA E PROGRAMACIÓNS 
 
Nas programacións didácticas adaptaranse  a metodoloxía de traballo a seguir no caso de ensino a distancia e 
a avaliación do mesmo. Incluirase  así mesmo na programación o modo de proveer o dereito á educación ao 
alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática e os mecanismos que se adoptarán para asegurar o 
seu seguimento continuo. 
 

 

 

 

 

 

 


