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O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e seguras 

mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben 

adoptarse dende o inicio do desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal 

docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e 

previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. 

 

1. MEDIDAS DE PREVENCCIÓN BÁSICA 

Centro Escolar: CPR Valle-Inclán 1  

Enderezo: Estrada de Xoane 170-172 Ferrol-15405 

Teléfono: 981330140 

Correo electrónico: cpr.valleinclan1@edu.xunta.es 

 

Páxina web: http://colegiovalleinclan1.es/ 

 

Membros do equipo COVID: 

 

 
➢ Suplente: Manuel Núñez Pozo- Xefe de estudios  

➢ Tarefas asignadas: 

• Nomeamento dos membros do equipo COVID e os seus suplentes. 

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 

CS de Serantes. 

• Coordinación do equipo COVID. 

• Elaboración do Plan de adaptación COVID para o curso 2020/21 

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

• Informar 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. 

• Comunicación de casos. 

➢ Membro 1: Encarnación Ulloa Taboada- Orientadora ESO/ PT-EP 

➢ Suplente: Paula García Díaz- Profesora ESO 

➢ Tarefas asignadas: 

➢ Coordinadora Equipo Covid: Mª del Carmen Fernández de Castro- Directora  

mailto:cpr.valleinclan1@edu.xunta.es
http://colegiovalleinclan1.es/
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• Transmitir as propostas de Secundaria 

• Recibir información diaria das posibles incidencias en Educación 

Secundaria, tendo en conta as instrucións dadas pola Consellería con 

respecto a aparición de sintomatoloxía compatible con COVID. 

• Contactar coas familias dos alumnos de Secundaria que presenten 

síntomas compatible coa infección por SARS-CoV2 

• Acompañar o/a alumno/a á aula COVID 

• Dispoñer dos listados actualizados por curso, con identificación 

completa, teléfono e dirección por si fose necesario compartir coas 

autoridades. 

 

➢ Membro 2: David Veiga Graña- Profesor EP 

➢ Suplente: Silvia Fojo Lamas- Profesora EI 

➢ Tarefas asignadas: 

• Transmitir as proposta de Educación Infantil e Primaria.Recibir 

información diaria das posibles incidencias en Educación Infantil e 

Primaria, tendo en conta as instrucións dadas pola Consellería con 

respecto a aparición de sintomatoloxía compatible con COVID. 

• Contactar coas familias dos alumnos de Educación Infantil e Primaria 

que presenten sintomatoloxía compatible coa infección por SARS-

CoV2 

• Acompañar o/a alumno/a a aula COVID 

• Dispoñer dos listados actualizados por curso, con identificación 

completa, teléfono e dirección por si fose necesario compartir coas 

autoridades sanitarias. 

• Manterse en contacto coas familias para ter información do resultado  

das probas. 

• Unha vez coñecido ditos resultados activar as medidas 

correspondentes 

• Intentar garantir o cumprimento das normas e recomendacións 

elaboradas polas autoridades sanitarias e educativas. 

• Velar pola protección  dos grupos estables no centro evitando o 

número de contactos. 

 

Centro de Saúde de referencia: 

➢ Centro de saúde de Serantes (981 32 85 00) centro.saude.serantes@sergas.es 

➢ Persoa de contacto: Gabriel Calvo Mosquera / Juan Carlos Fernández Fernández (reserva) 

javascript:void(window.open('/webmail/imp/compose-dimp.php?to=centro.saude.serantes%40sergas.es&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));
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Espazo de illamento COVID: 

➢ O espazo de illamento está situado na planta baixa do edificio, preto da entrada 

principal, trátase dun espazo illado e ben ventilado que cumpre coas medidas de 

protección. 

➢ Elementos de protección das aulas de illamento: 

• Máscaras cirúrxicas de triple capa desbotables. 

• Máscaras PFPP2 

• Xel hidroalcohólico. 

• Luvas 

• Papeleira de pedal. 

• Termómetro. 

• Solucións desinfectantes. 

• Panos de papel desbotables. 

• Listaxe de contactos do alumnado. 

 

Número de alumnos/as por nivel e etapa educativa: 

 

Etapa Curso Nº alumnos/as 

INFANTIL 4ºEI 10 

5ºEI   7 

6ºEI 12 

PRIMARIA 1ºEP 12 

2ºEP 12 

3ºEP 17 

4ºEP 13 

5ºEP 11 

6ºEP 18 

ESO 1ºESO 15 

2ºESO 22 

3ºESO 11 

4ºESO 18 

 

Cadro de persoal do centro educativo 

✓ Persoal docente: 23 

✓ Persoal limpeza: 1 

 

Grupos estables de convivencia    
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CURSO AULA TITOR/A 

 

PROFESORADO 

 

4º EI 3anos Mercedes Prin Vanesa Fonte 

Ángeles González 

Silvia Fojo 

5º EI 4anos Ángeles González Vanesa Fonte 

Mercedes Prin 

6º EI 5anos Silvia Fojo Vanesa Fonte 

Mercedes Prin 

 

CURSO AULA TITOR/A 

 

PROFESORADO 

 

1º EP 1ºEP Emma Gato Vanesa Fonte 

David Veiga 

Eva Veiga 

Rosa Doce 

2ºEP 2ºEP Isabel Calvo Vanesa Fonte 

David Veiga 

Eva Veiga 

3ºEP 3ºEP Elena López Vanesa Fonte 

David Veiga 

Eva Veiga 

Rosa Doce 

4ºEP 4ºEP Fabiola Mouriz Vanesa Fonte 

David Veiga 

Eva Veiga 

Rosa Doce 

5ºEP 5ºEP David Veiga María Fernández 

Mayka Fernández 

Isabel Calvo 

Eva Veiga 

Rosa Doce 

6ºEP 6ºEP Eva Veiga María Fernández 

Mayka Fernández 

David Veiga 

Rosa Doce 
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CURSO AULA TITOR/A PROFESORADO 

 

1ºESO 1ºESO Paula García  
Mercedes Carbajales 

María Fernández 

Manuel Núñez  

Francisco Rivas  

Ángeles Rodríguez 

Óscar Romero 

Angélica Sánchez 

2ºESO 2ºESO Angélica Sánchez 
Mercedes Carbajales 

Adrián Fernández 

María Fernández 

David García 

Paula García 

Manuel Núñez  

Óscar Romero 

Angélica Sánchez 

3ºESO 3ºESO David García 
Adrián Fernández 

María Fernández 

David García 

Paula García 

Manuel Núñez 

Francisco Rivas 

Ángeles Rodríguez 

Óscar Romero 

Angélica Sánchez 

4ºESO 4ºESO María Fernández  
David García 

Paula García 

Manuel Núñez 

Francisco Rivas 

Ángeles Rodríguez 

Óscar Romero 

Angélica Sánchez 

*As mestras especialistas en PT e AL poderán ter contacto cos diferentes grupos 

 

Autoavaliación persoal. 

Para a detección precoz no persoal docente e non docente, e no alumnado; estes (ou os seus 

pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin 
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de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS- CoV-2 cuxos resultados non 

teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. 

Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, 

cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas 

que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e 

solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 
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Medidas de prevención persoal. 

➢ As familias deberán tomar a temperatura aos alumnos/as antes de vir ao Colexio. O Colexio 

dispoñerá de termómetros para tomar a temperatura ao longo da xornada escolar. 

➢ Hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa, con auga e xabón e, se non é posible, con 

xel hidroalcohólico, que estará dispoñible e ao alcance en todas as dependencias do Centro. 

Para iso, dentro do horario escolar, establécense os seguintes momentos: 

1. Ao chegar ao Centro/clase. 

2. Antes de tomar o almorzo e ao terminar. 

3. Ao volver a clase despois do recreo da mañá. 

4. Antes de entrar a comer e ao terminar. 

5. Antes de saír do Colexio. 

6. Cando se vaian a utilizar materiais compartidos. 

7. Despois de soarse o nariz. 

8. Antes e despois de manipular a máscara. 

9. En todas aquelas ocasións que o persoal do Centro o considere necesario. 

➢ Evitar tocarse o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 

➢ Ao toser ou esbirrar, cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado. 

➢ Usar panos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras o seu uso na 

papeleira con tapa e pedal. 

➢ Será obrigatorio o uso de máscara para os maiores de 6 anos. En E. Infantil será moi 

recomendable o seu uso e obrigatorio nas entradas e saídas. En caso de utilizar máscaras 

reutilizables débese facer fincapé na súa correcta hixiene. Cada alumno/a deberá traer unha 

máscara de reposto, ademais, da que traian posta, marcadas co seu nome, nun sobre ou caixa. 

➢ Manteranse as superficies o máis despexadas posibles co fin de facilitar a súa limpeza. 

➢ Evitarase o uso de obxectos compartidos e, en caso de ser imprescindible, se desinfectaran 

tras o seu uso. 

➢ Dedicarase un tempo diario ao recordo das pautas de hixiene e limpeza. 

➢ As familias deberán colaborar en que os seus fillos e fillas adopten estas rutinas de prevención 

persoal. 

 

Medidas específicas para grupos estables de convivencia. 

➢ En Educación Infantil e E.Primaria estableceranse grupos de convivencia estables. Estarán 

compostos polo alumnado do grupo e o titor/a do mesmo, así como o mínimo número posible 

de profesores especialistas. 
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➢ Nos grupos estables de infantil e primaria non é necesario cumprir coa restrición da separación 

interpersoal. Na etapa de secundaria respectarán a distancia interpersoal de 1,5m. 

➢ O uso de máscaras (homologadas) será obrigatorio para os alumnos/as maiores de 6 anos e 

obrigatoria para os alumnos/as de E. Infantil nos momentos de entrada e saída do colexio e 

recomendable no resto da xornada escolar. 

➢ Os nenos/as terán que levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo 

específico para gardala en caso necesario. 

➢ As entradas e saídas ao colexio e aos recreos faránse sempre polos espazos indicados e as 

horas indicadas co uso da máscara. 

➢ Ao entrar nas aulas o alumnado realizará unha hixiene de mans (o titor/a distribuirá entre o 

alumnado xel hidroalcohólico) en E. Infantil, en E. Primaria e ESO os alumnos/as farán a hixiene 

de mans a entrada ao centro utilizando os dispensadores que hai en cada unha das portas de 

acceso. 

➢ O alumnado de EP e ESO colocará as súas pertenzas no seu pupitre e a roupa de abrigo no 

respaldo das súas cadeiras. En Infantil colocarase nas perchas de forma individual e coa 

distancia recomendada. Nas clases nas que non haxa suficiente separación entre as perchas, 

os nenos/as meterán as súas pertenzas nunha bolsa personalizada co seu nome e 

posteriormente colgarana no percheiro. 

➢ Os membros do grupo estable de EI e EP poden xogar e socializar entre sí sen ter que manter 

a distancia interpersoal de forma estrita. 

➢ Cada neno/a terá o seu material de traballo no seu estoxo correctamente identificable, os 

libros e cadernos meteraos no seu pupitre. 

➢ Cando un alumno/a empregue a pizarra ou PDI, realizarase unha desinfección previa con xel 

hidroalcólico do rotulador que empregue. 

➢ As merendas de media mañá faranse na aula. 

➢ Os nenos/as traerán unha botella de auga co seu nome, non estará permitido encher as 

botellas no colexio. 

➢ Durante os recreos non estará permitido usar o aseo, polo que é convinte ir antes ou despois 

do mesmo.  

 

Medidas específicas para o alumnado de infantil 

➢ Os grupos estables de convivencia terán as mesmas normas que o resto. 

➢ Uso obrigatorio de máscara para desprazarse polo centro  (recreos, baños, entradas e saídas 

do comedor). É moi recomendable o uso da máscara dentro da aula. 

➢ Uso obrigatorio de máscara por parte de todo o profesorado.  

 

DENTRO DA AULA 

➢ Cada aula dispoñerá de: 
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➢ Dispensador de xel (independente de que o alumnado traia o seu propio bote de uso 

individual), panos de papel. 

➢ A entrada será de xeito escalonado por niveis. 

➢ Hixiene de mans supervisada na entrada, saída, antes e despois de merendar, ao ir ao baño e 

en calquera momento que a situación o requira. 

➢ Establécense rutinas ao comezo da xornada para lembrar os protocolos de hixiene, de 

contacto social e  pequenas charlas de educación para a saúde adaptadas a súa idade. 

➢ O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros/as. 

Debe ter o seu propio material co nome nun estoxo. Non se poderá usar material compartido 

sen previa desinfección, excepto os grupos de convivencia. Sempre que se empregue material 

común, terá que ser desinfectado despois de cada uso. 

➢ A distribución de mesas e cadeiras está especificada no modelo ANEXO I. 

➢ Cando o alumnado teña que saír da súa aula (ben sexa para o baño, para as aulas específicas 

ou para o patio), farao sempre seguindo o percorrido marcado para tal fin e respectando os 

horarios establecidos e a distancia de seguridade sinalada. 

➢  Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro. 

➢  As merendas de media mañá faranse na aula. 

➢  Os nenos/as traerán unha botella de auga co seu nome.  

➢  Durante os recreos non estará permitido usar o aseo, (salvo situacións xustificadas) polo que 

é convite ir antes ou despois do mesmo. 

 

Canle de comunicación: 

O canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

compatible será: 

➢ Chamar por teléfono ao 981330140 

➢ Enviar un correo electrónico a cpr.valleinclan1@edu.xunta.es para que quede reflectida a 

comunicación. 

➢ Entre o persoal do centro establécese un grupo COVID canle de información interna a 

través da aplicación tokapp. 

➢ O equipo COVID comunicarase entre sí polo grupo de wasap creado para tal fin. 

 

Rexistro de ausencias do persoal e do alumnado: 

Persoal: 

mailto:cpr.valleinclan1@edu.xunta.es


 

11 
 

Rexistro diario por parte do xefe de estudos. O profesorado informará sempre o motivo da 

súa ausencia e en caso de ter síntomas compatibles co COVID, chamará ao seu centro de 

saúde. 

Alumnado: 

Rexistro diario no parte de asistencia de aula que estará encima da mesa do profesor, 

posteriormente  o titor/titora trasladará dita información ao XADE. 

As familias teñen que comunicar ao momento o motivo da ausencia a través dos canles 

ordinarios, de non ser así o titor deberá informarse.  

O equipo COVID recibirá a información compatible cun posible caso COVID por calquera dos 

medios habilitados ou ben de xeito presencial rexistrando dita incidencia. 

A efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número 

máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das medidas 

Covid consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo 

para a súa acreditación. 

 

Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas: 

✓ A Consellería habilitará unha canle informática, denominada EduCovid para a comunicación 

dos datos básicos dos contactos estreitos dos posibles casos confirmados. 

✓ No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus no centro educativo, 

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 

formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual 

afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as 

e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que estea vencellada ao centro 

educativo. 

✓ A aplicación xerará unha alerta 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. 

✓ Tras a aparición dun caso confirmado seguiranse as instrucións da Autoridade Sanitaria. 

 

2.  MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Croques da situación dos pupitres nas aulas. 
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A comezo de setembro, unha vez identificado o tamaño dos grupos procedeuse a colocación 

dos pupitres tendo en conta o espazo dispoñible, elaboráronse tres  modelos xenéricos para 

as tres etapas EI, EP e ESO.  

 

Cambio de ubicación de aulas                  

 As aulas permiten respectar a distancia de 1,5 m entre o alumnado, co que non nos vemos na 

necesidade de habilitar espazos alternativos.  

Todos os grupos  das etapas de Infantil, Primaria e Secundaria teñen asignadas  a súa aula 

ordinaria. 

Nas aulas de educación primaria e secundaria todos os pupitres estarán colocados de forma 

individual respectando a distancia de seguridade e orientados na mesma dirección, tal e como 

aparece no modelo. 

 

 



 

13 
 

Uso de espazos de PT e AL. Modelo de cuestionario avaliación de medidas. 

As aulas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe son espazos de apoio ao alumnado 

NEAE e as accións levadas a cabo poden ser realizadas na aula ordinaria ou na específica de 

apoio. 

➢ Disporá da dotación hixiénica mínima (xel hidroalcohólico, papeis desbotables, limpador 

desinfectante multiusos de pistola e papeleira de pedal) para a hixiene persoal e do espazo e, 

a maiores, pantaias de protección. 

➢ O/a especialista recollerá e entregará ao alumnado na súa aula de referencia. 

➢ O aforo máximo será de 3-4 persoas pertencentes sempre o mesmo grupo de convivencia. 

➢ Realizarase unha correcta desinfección de mans ao inicio e final da clase. 

➢ O material empregado será o estrictamente necesario e os elementos de escritura deben ir 

sempre nun estoxo ben identificado; non se permitirá voltar a aula de apoio a buscar calquera 

material olvidado. 

➢ Todo o material da aula debe ser supervisado polo/a especialista, non podendo ser utilizado 

polo alumnado sen a súa autorización. 

➢ As fichas de traballo en formato papel deben quedar almacenadas e gardadas nunha carpeta 

identificada co nome e apelidos do/a alumno/a. 

➢ A aula debe ser ventilada durante o seu uso e as portas deben permanecer abertas para 

favorecer dita ventilación e evitar o contacto coas manillas da porta. 

➢ Unha vez finalizada a sesión, a aula será desinfectada polo/a propio especialista empregando 

o limpador desinfectante multiusos de pistola. 

➢ Ao rematar a xornada escolar as mesas do despacho deben quedar totalmente libres de papeis 

e materiais para a súa correcta desinfección e limpeza. 

 

CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DOS CENTROS EDUCATIVOS 

Este cuestionario é unha ferramenta de control rápido e eficaz da implantación das medidas 

previstas en canto á prevención e protección, tanto de traballadores como de alumnos e visitas ao 

centro. 

 

 

 

Aspecto a considerar 

Realizad
o 

S
I 

N
O
N 

N
P 

Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade 
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1.1. ¿Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo en caso de 

síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se presentan estes 

síntomas? 

 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.2 ¿Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao centro 

educativo en caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se 

presentan estes síntomas? 

x 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

1.3 ¿Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún traballador ou 

alumno presenta síntomas da enfermidade no centro educativo? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

2.1 ¿Establecéronse quendas ou procedemento de acceso para garantir que non se 

producen aglomeracións no acceso e mantéñense as distancias de seguridade? 

En caso necesario, establecéronse entradas e saídas diferenciadas que 

garantan a distancia entre persoas? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.2 ¿Dimensionaronse os espazos de traballo seguindo as indicacións dos 

procedementos da Consellería de Educación? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.3 ¿Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñan fácil acceso a auga 

e xabón, así como, papel desbotable para secado e papeleiras no centro 

educativo? Se é necesario, disponse de dispensadores xabonosos e/ou de 

solución alcohólica desinfectante ao dispor dos traballadores e dos alumnos? 

x 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.4 ¿Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para zonas de 

atención a  público, como na área de administración, etc.? Definíronse 

x   

Medidas Organizativas Id. 
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adicionalmente os equipos de protección a utilizar? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.5 ¿Estableceuse, en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e saída dos 

alumnos, evitando o cruzamento duns e outros? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.6 ¿Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior confluencia, 

diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de separación e/ou vinilo 

adhesivo no pavimento? 

x 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.8 ¿Limitáronse as visitas e contactos con visitas (pais/nais, provedores) ao 
mínimo posible? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.9 Para as aulas ¿Adecuáronse ás pautas marcadas pola Consellería de Educación? x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.10 ¿Limítanse as reunións presenciais?, En caso de realizalas, mantense a 

distancia de seguridade de 1,5 metros, así como as medidas hixiénicas e 

distanciamento social? 

x 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.11 ¿Habilítanse zonas de recepción de mercadorías que respecten as distancias 
de seguridade? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.12 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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2.13 ¿Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios?   x 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.14 ¿Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.15 ¿Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o 

procedemento da Consellería de Educación? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.16 ¿Conta con papeleiras ou contedores protexidos con tapa e accionados por 
pedal? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.17 ¿Disponse de bandexas ou similar para o intercambio de papeis na área de 
administración? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.18 ¿Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso necesario, 

hixienízanse antes de cada uso? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

2.19 ¿Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, salvo forza maior 
(limitacións de mobilidade)? 

  x 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Formación e información dos traballadores 

3.1 ¿O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das recomendacións 

sanitarias que se deben seguir de xeito individual? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 
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3.2 ¿Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as medidas a 

adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como o equipamento de 

protección a empregar? 

x 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.3 ¿Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que deben 

adoptarse cando viaxan ao lugar de traballo? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.4 ¿Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de hixiene 

persoal (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.5 ¿Valorouse e adquiriuse un stock suficiente de equipos de protección 

segundo o marcado pola Consellería? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Id. Limpeza e desinfección das instalación 

3.6 ¿Dispuxéronse os produtos de limpeza e EPI necesarios para poder emprender 

e manter a actividade e limpeza requirida? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.7 ¿Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa súa 
periodicidade? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.8 

 

¿Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios para limpar os 
cuartos, con especial énfase nas superficies, especialmente aquelas que son 
tocadas con mais frecuencia como as fiestras ou os tiradores das portas, os 
dispositivos  que usan habitualmente o alumnado e persoal, mesas  e 

ordenadores? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 



 

18 
 

3.9 ¿Déronselle instrucións aos traballadores  para depositar o material de hixiene 

persoal  (máscaras,  luvas de látex, etc.) na fracción de resto (agrupación de 

residuos domésticos que se obtén unha vez realizadas as recollidas separadas)? 

x 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.10 ¿Estableceuse un mecanismo para a eliminación de residuos procedentes dunha 

persoa que presentou síntomas da enfermidade e os elementos de limpeza 

empregados neste caso? 

x 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.11 ¿Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica nas 

instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación natural durante 

máis de cinco minutos? 

x 
  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 
Id. Sinalización 

 

 

3.12 ¿Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar (lavar as mans, 

non tocar a cara, toser en papel desbotable ou no cóbado, etc.)? 

 

   
X 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.13 ¿Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos, así como os 

equipos de protección que deben utilizar? 
x 

  

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.14 ¿Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias de seguridade 

a manter durante o acceso ao centro educativo e no resto de zonas necesarias 

(zona de comedor, biblioteca, etc.), segundo o marcado pola Consellería de 

Educación? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

 

3.15 ¿Sinalizouse, no acceso ao centro de traballo, a prohibición de acceder a x 
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calquera persoa que presente síntomas da enfermidade? 

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

3.16 ¿Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (salas de reunións, 
vestiarios, comedor, etc.)? 

x   

Detalle de medidas implantadas polo centro educativo: 

 

Titorías coas familias. 

As reunións de titoría coas familias serán con cita previa. Realizaranse, sempre que sexa 

posible, por vía telefónica ou mediante vídeochamada. Se non fose posible por imposibilidade 

dos proxenitores e a reunión teña que ser presencial, esta será na aula de referencia do/da 

alumno/a en cuestión, garantizando a distancia de seguridade e o emprego de máscara e a 

dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. Cando sexa necesaria a manipulación de 

papeis (exames ou probas) faránse copias das mesmas para evitar o contacto entre varias 

persoas. 

Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro. 

As canles de información serán: 

➢ Aplicación TOKAPP 
➢ Teléfono 
➢ Correo electrónico 
➢ Grupos de difusión das distintas titorías 

Uso da máscara no centro. 

 

O uso de máscaras será obrigatorio en todo o Colexio. O uso da máscara será obrigatorio para 

os alumnos de E. Infantil no momento de entrar e saír do Colexio. 

O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen 

a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro 

educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar 

unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso 

necesario. 

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 
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máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de 

autonomía para quitarse a máscara, 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. 

 

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

O Plan debe ser coñecida por toda a Comunidade Educativa polo que serán informados todos 

os compoñentes do seguinte xeito: 

✓ Persoal docente e non docente: no Claustro de principio de curso no que o analizaremos e 

intentaremos detectar os defectos e melloralo. Todo o personal poderá acceder a el a través 

da páxina web. 

✓ Alumnado: dende as titorías informarase do Plan e das medidas que afectan ao alumnado 

como conxunto e facilitarase unha serie de medidas de hixiene a ter en conta. 

✓ Familias: a través da páxina web do Colexio, aplicación Tokapp e grupos de difusión das 

titorías. 

✓ Inspección Educativa: enviarase unha copia a través do correo electrónico. 

 

3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

Horarios e asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de 

xeito frecuente. 

 

  TURNO 

MAÑÁ 

7:30-12:00 

  9:00-14:00 

✓ Limpeza/desinfección dos baños 

✓ Limpeza de pasamáns e pomos das portas 

✓ Ventilación das aulas  

✓ Preparación das alfombras desinfectantes 
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TURNO 

TARDE 

 

15:00-19:00 

✓ Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso 
común. 

✓ Limpeza e desinfección do comedor. 

✓ Limpeza/desinfección dos baños 

✓ Limpeza de pasamáns e pomos das portas 

✓ Limpeza e desinfección dos despachos. 

✓ Limpeza e desinfección da sala de profesorado.
  

 

 

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

O persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 

este labor, como son as luvas e a máscara.  

 

Cadro de control de limpeza dos aseos. 

✓ En cada baño existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán as horas 

ás que se realizaron os labores.  

✓ Estas follas de control serán recollidas e arquivadas pola secretaria do centro. 

 

CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 

 

ASEO:................................................................................... 

 

SEMANA DO …......…. AO .….....… DE …………..........……………….. 

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

      

      

      



 

22 
 

Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas. 

✓ En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A 

primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada pola 

limpadora. 

✓ O resto de mañá esta labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de 

cada cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

 

REXISTRO DE VENTILACIÓN DAS AULAS DE EI/EP 

 AULA: SEMANA: 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

  8:30      

  9:50      

10:40      

11:30      

12:20      

13:10      

14:00      

 

REXISTRO DE VENTILACIÓN DAS AULAS DE ESO 

 AULA: SEMANA: 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

  8:30      

  9:35      
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10:25      

11:35      

12:25      

13:35      

14:25      

18:10      

 

                Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

✓ En todas as aulas e aseos haberá unha papeleira con tapa e pedal e bolsa, para desbotar todos 

aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 

✓ O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo 

xeral (virutas de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 

 

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

              Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 

A compra e almacenaxe do material de prevención (Equipo COVID) rexístrase nunha folla de 

cálculo e o seu seguimento realizase en follas anidadas do mesmo documento (fotocopiables 

para ter unha copia no almacén). 

               Determinación do sistema de compras do material de protección. 

✓ A adquisición do material farase en función dos espazos usados e das necesidades de 

reposición dos seguintes elementos: 

▪ Xel hidroalcohólico (con dosificador / en garrafa) 
▪ Limpador desinfectante multiusos (con pistola / en garrafa) 
▪ Papeis desbotables 
▪ Luvas de látex ou vitrilo. 
▪ Máscaras Cirúrxicas e PFPP2 
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▪ Papeleiras de pedal 
▪ Mamparas de protección 
▪ Termómetros dixitais 

 

✓ Ao principio do curso escolar o colexio repartirá 2 máscaras hixiénicas reutilizables e 

homologadas entre todo o personal do centro e poñerá a súa disposición pantallas de 

protección de uso voluntario. En caso de perda ou deterioro o persoal será o responsable 

de adquirila pola súa conta. 

✓ O aprovisionamento de máscaras para o alumnado será individual por parte das familias, 

habendo no centro unha dotación para aqueles casos de urxencia, extravío, rotura, etc. (A 

adquisición destes elementos corre a cargo dos gastos de funcionamento do centro, polo 

que resulta imposible dotar á comunidade educativa dos mesmos). 

✓ Para a realización da compra a dirección do centro solicitará varios orzamentos para 

realizar unha comparación de prezos e solicitar aqueles produtos que se axusten ás 

necesidades. 

 

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

Ao comezo de curso equiparánse as aulas e espazos comúns co material básico de hixiene (xel 

hidroalcohólico, papeis desbotables, limpador desinfectante multiusos con pistola e 

papeleiras de pedal,) rexistrando a distibución dos mesmos por espazos. O secretario do 

centro realizará as reposicións que sexan necesarias rexistrando na folla de datos (data, 

concepto, espazo) a información relacionada co fin de ter sempre unha cantidade 

almacenada. Os produtos serán gardados no almacén sendo distribuídos unicamente polo 

secretario mediante petición do persoal docente, non podendo este coller ningún material. 

 

  5.  XESTIÓN DOS GROMOS                                                                                           

 

➢ Non asistirán ao centro aqueles alumnos/as, profesores/as e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con alguna persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro 

as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

➢ Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de 

prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico 

elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación 
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ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma: seguirase un 

protocolo de actuación previsto con antelación: Levarase a un espacio separado, aula de 

logopedia (colexio de arriba), aula de logopedia (colexio de abaixo), colocaráselle unha 

máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e 

contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor deberán 

chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta ou ao teléfono de 

referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de 

gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas 

debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións 

do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

➢ No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus tanto sexa do alumnado, 

profesorado ou persoal do centro, a Directora que é a persoa coordinadora do equipo 

formado na COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual 

afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as 

afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que 

estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 

identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria 

incorporarase a mesma información. 

➢ A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica 

co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica. 

➢ Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade 

Sanitaria. 

ESCENARIOS NO SUPOSTO DE GROMOS. 

 

➢ A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha 

ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade 

co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, e 

co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde Pública en relación 

con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” 

publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos 

seguintes supostos: 

▪ Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considérase contacto estreito 

a calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro 

traballador que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros 

ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara. Os 

contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos 

vixentes en cada momento. 

▪ As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 

diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran 
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en corentena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán, mentres 

dure este, a ensinanza presencial por un período de 14 días. O restante alumnado 

da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa 

asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de 

COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha 

posible infección por COVID-19. 

▪ En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e 

niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 

corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman 

un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da 

totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta 

pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da 

Pandemia, previsto no punto 10.1 deste protocolo. 

▪ A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en illamento de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada 

en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto 

próximo de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

▪ A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

▪ Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel 

educativo ou do centro, realizarase un proceso de retorno a actividade educativa 

ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia 

determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas 

que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

A encargada de comunicarlle as incidencias as autoridades sanitarias será a Directora que é 

ao mesmo tempo a coordinadora do equipo COVID. 

 

  6.  XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS 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. 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 
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No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de 

patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia aos criterios sanitarios que 

rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que 

recomende médico ou pediatra. 

 

  7.  MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO                                                             

 

Entradas e saídas. 

 

HORARIO DE MAÑÁS   

 

E.
 IN

FA
N

TI
L 

CURSO ENTRADA SAÍIDA  

3 ANOS 
9:00 13:50  

4 ANOS 
9:05 13:55  

5 ANOS 
9:10 14:00  

 

E.
 P

R
IM

A
R

IA
 

1º EP 9:00 14:00  

2º EP 9:05 14:05  

3º EP 9:05 14:05  

4º EP 9:00 14:00  

5º EP 8:55 13:55  

6º EP 8:50 13:50  

 ES
O

 

1º ESO 8:45 14:25   

2º ESO 8:45 14:25  

3º ESO 8:40 14:20  

 

4º ESO 8:40 14:20  
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HORARIO  TARDE DOS MARTES  

      CURSO                               ENTRADA                 SALIDA  

 

 

 

 ES
O

 

1º ESO 16:30 18:10   

2º ESO 16:30  18:10  

3º ESO 16:25  18:05 

 

4º ESO 16:25  18:05 

 

 

Determinación das portas de entrada e saída e das circulacións no centro educativo 

 

 

 

E

I 

CURSO ENTRADAS E SAÍDAS 

3, 4 e 5 
ANOS 

Os nenos/as entrarán e sairán pola porta principal. 
Esperarán no porche a ser recollidos polas mestras, 
respectando a distancia e tendo en conta a 
sinalización no chan. 

E

P 

1º e 2º EP Estes dous cursos, entrarán  e sairán pola porta inferior 
do patio cuberto. Á entrada   esperarán a ser recollidos 
polas súas profesoras mantendo a distancia de 
seguridade. 

3º,4º,5º e 

6ºEP 

Estes catro cursos, entrarán e sairán  pola porta da 
terraza a través da ponte do patio cuberto. Entrarán 
directamente según vaian chegando ao centro sen 
esperar en filas nin gardar colas. 

E

S

O 

1º,2º,3º e 

4º ESO 

Estes catro cursos, entrarán e sairán  pola porta 
traseira a través das escaleiras da terraza. Entrarán 
directamente según vaian chegando ao centro sen 
esperar en filas nin gardar colas. 

 

 

Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que 

a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa ubicación. 
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✓ Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas e nos espazos comúns 

que informen dos puntos de entrada, colocación e saída do alumnado. 

✓ Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería 

a información xeral relacionada co COVID e coas medidas de seguridade básicas. 

✓ Ademais da cartelería “oficial” da   consellería, colocaranse carteis de elaboración propia e outra 

dentro das aulas de referencia a modo de educación en bos hábitos e prevención. 

✓ Nos baños haberá cartelería recordando o lavado de mans e a técnica correcta dese 

procedemento. 

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

O Centro non dispón de transporte escolar.  

Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

O profesorado extremará o control sobre o alumnado nas entradas e saídas, nos baños, nos 

corredores, nos recreos…para que se cumpran todas as medidas de protección establecidas no 

Protocolo: uso da máscara, limpeza de mans...sempre dunha maneira lúdica e 

exemplificante e co obxectivo de acadar que o noso Centro sexa un lugar seguro. 

 

8.  MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS                                                                        

 

               Servizo de madrugadores: 

✓ No servizo de madrugadores seguirase o protocolo ordinario co engadido das 

prevencións en materia de consumo de alimentos, no caso de alumnado de educación 

primaria será obrigatorio o uso de máscara, e recoméndase o seu uso para o alumnado 

de educación infantil, sempre que exista boa tolerancia. 

✓ O servizo de madrugadores prestarase dende as 7:30 h para aquelas familias que o 

precisen. O alumnado entrará pola porta principal e irá directamente ao seu posto no 

comedor escolar, que xa estará preparado coas debidas distancias de seguridade. O 

alumnado levará consigo as súas pertenzas ao posto onde vaia almorzar. 

✓ A encargada do servizo de madrugadores desinfectará, antes e despois do uso, as mesas 

e as cadeiras. 

Actividades extraescolares: 

As actividades extraescolares quedan suspendidas como medida cautelar ante a 

imposibilidade de garantir todas as medidads sanitarias. 

 



 

33 
 

 

Xuntanzas de ANPA e Consello Escolar: 

✓ No caso de constituirse a ANPA, as reunións celebraranse preferentemente por medios 

telemáticos evitando en todo caso a xuntanzas que supoñan un número elevado de 

persoas. 

✓ Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático. 

 

Comunicación coas familias 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias: 

 

✓ Web do centro: http://colegiovalleinclan1.es/  

✓ TOKAPP: todas as familias do centro deberán telo descargado nos seus 

móbiles. 

✓ AbalarMóbil: deberán descárgalo nos seus móviles. 

✓ Listas de difusión de wasap das distintas titorías 
✓ Correo electrónico: cpr.valleinclan1@edu.xunta.es 

✓ Teléfono: 981330140 

 

Titorías 

✓ Por norma xeral, non se realizarán reunións colectivas de pais/nais. As instrucións xerais 

para cada aula ou nivel de inicio de curso levaranse a cabo por medios telemáticos 

(aplicación Tokapp, páxina web do colexio) 

✓ As titorías individuais faranse por vía telemática a través da plataforma Cisco Webex ou 

por vía telefónica con cita previa. As familias solicitarán titoría a través de axendas ou nota. 

De xeito excepcional os profesores/as poderán requerir a presenza no centro dos 

pais/nais/titores/titoras legais coidando que se cumpran as medidas de seguridade 

establecidas. Para estas reunións utilizarase o despacho habilitado fronte a entrada 

principal. 

Realización de eventos: 

Non se realizarán eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. 

http://colegiovalleinclan1.es/
mailto:cpr.valleinclan1@edu.xunta.es
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9.  MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO                                         

✓ O centro non ten transporte escolar. O alumnado que viaxe xunto en vehículo particular 

terá que comunicar esta circunstancia ao centro, para que no caso que se detectase un 

posible caso poder informar as autoridades sanitarias. 

✓ Prégase a máxima puntualidade no cumprimento dos horarios. Así mesmo recoméndase 

que sexa unha soa persoa a que entregue e recolla ao alumnado nas entradas e saídas, 

evitando aglomeracións nas portas do centro. 

 

10.MEDIDAS DE USO DE COMEDOR                                                                     

 

Establecemento de quendas para o uso de comedor. 

✓ Os martes realizaranse dúas quendas: 

• 1º quenda: E. Infantil e E.Primaria de 14:00 a 14:30 horas. 

• 2º quenda: ESO de 14:30 a 15:00 horas. 

✓ Entre cada quenda realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras ao 

mesmo tempo que se ventila o espazo durante un período de 5 a 10 minutos. 

✓ Os postos separaranse por mamparas. Asignando postos fixos durante todo o ano para 

o alumnado garantíndose a estanqueidade. 

✓ Farase un rexistro dos lugares que ocupan cada un dos nenos/as, co obxectivo de 

facilitar a localización dos contactos en caso de gromos. 

✓ Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada. 

✓ No caso de existir varios pratos secuenciais usarase a máscara no período entre ambos. 

✓ De 15:00 a 16:00 horas os nenos e nenas poderán saír ao patio e permanecerán 

separados por grupos de convivencia. 

✓ Os pais/nais recollerán aos nenos na entrada principal. 

 

Previsión sobre o persoal colaborador no comedor. 

O persoal encargado do servicio de comedor será: 

 

✓ Unha coidadora fixa durante todo o curso de 14:00 a 15:00 horas. 

✓ Un profesor/a a quendas dun día ao mes durante todo o curso. 
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Persoal de limpeza. 

A limpiadora do colexio encargarase da limpeza do comedor, os utensilios utilizados no servizo 

serán depositados pola coidadora nun recipente con tapa e trasladados ao porche do colexio 

para a súa recollida e posterior limpeza e desinfeción pola empresa do catering.  

 

  11.MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS                                  

En principio non se preveu utilizar outros espazos alternativos como aulas ordinarias xa que 

se cumpren os requisitos de distancia interpersonal. 

Cambio de aula 

✓ Evitarase na medida do posible o tránsito do alumnado polos corredores. 

✓ Cando sexa necesario abandonar a aula ordinaria para desprazarse a outra aula farase en fila 

de un en un e respectando a distancia de 1,5 m. Deberá haber un profesor/a co alumnado. 

      Ximnasio. 

✓ Os nenos e nenas só poderán acudir ao ximnasio na área de Educación Física baixo a 

supervisión do seu profesor sempre e cando o tempo impida realizar as actividades no 

exterior. 

✓ Os usuarios de madrugadores poderán facer uso desta instalación no espazo habilitado para 

elo e baixo a supervisión da coidadora. 

✓ Ao ser un espazo de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 

limpeza básica.    

Educación física. 

✓ Os profesores de E. Física recollerán aos alumnos/as na clase. 

✓ Priorizarase a realización das actividades no patio exterior, ben sexan as pistas deportivas, o 

patio cuberto ou o campeiro. 

✓ No caso de ir ao ximnasio farano coa máscara, en fila e mantendo a distancia de seguridade. 

✓ Antes de entrar no ximnasio, e ao saír, os nenos lavarán as mans con xel hidroalcohólico. 

✓ Evitarase na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se isto 

non fora posible, o profesor será o encargado de garantir a correcta desinfeción dos materiais 

empregados ao finalizar o seu uso. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións 

consecutivas, deixarase un tempo para que a actuación dos productos desinfectantes sexa 

efectiva, polo que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material. 
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✓ Para o inicio das sesións realizaranse actividades de execución. 

✓ Cando se traballe en pequenos grupos, respectaranse os equipos formados na aula. 

            Aula de desdobre. 

✓ Nos grupos da ESO onde sexa necesario acudir a aula de desdobre para impartir unha optativa, 

o alumnado ocupará un sitio fixo durante todo o curso e nos desprazamos seguirá as mesmas 

pautas que para ir ao ximnasio.  

 Laboratorio e Taller. 

✓ Para minimizar a exposición ao Covid e evitar a afluencia do alumnado a espazos comúns, este 

ano estas aulas permanecerán pechadas ata que melloren as condición sanitarias. 

  Aula de informática. 

✓ Para garantir as medidas de distanciamento de 1,5 m a aula de informática só poderá ser 

utilizada por un máximo de 14 usuarios.  

✓ Os únicos grupos que poden utilizar esta sala son os de 3º e 4º ESO xa que non dispoñen de 

equipos persoais. 

✓ O profesor/a da materia deberá rexistrar os postos ocupados e inspeccionar a correcta 

desinfección dos equipos despóis do seu uso.  

✓ O alumnado fará una correcta limpeza de mans ao entrar e ao sair da aula. 

Biblioteca 

✓ Durante os recreos non se permitirá o uso da biblioteca para evitar a interacción entre grupos 

estables de convivencia. 

✓ Poderá utilizarse no horario lectivo sempre que o profesorado acompañe ao seu grupo para 

calquera actividade que quera desenvolver neste espazo. 

✓ O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada á mesma e desinfectar o material e espazo 

utilizado despóis do seu uso. 

✓ A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. 

✓ Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar 

ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a 

distancia do alumnado. 

Aseos 

✓ Cada curso de infantil terá un aseo asignado que só compartirán cos alumnos e alumnas da 

mesma clase. 
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✓ Os nenos e nenas de E.Primaria e ESO empregarán os aseos existentes na planta 

correspondente. 

✓ O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo, 

é decir que poderá haber dúas nenas e dous nenos ao tempo nos aseos correspondentes de 

cada planta. 

✓ Todos os aseos terán cartelería sobre o correcto lavado de mans. 

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

✓ As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando 

terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, ou encher as botellas. 

✓ O secado das mans realizarase exclusivamente mediante papel desbotable. 

✓ En todos os aseos haberá papeleiras protexidas con bolsa e accionadas por pedal. 

 

  12.MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS       

Profesorado de vixilancia 

 

 

 

E. INFANTIL (11:00 A 12:20) 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

11:00-
11:30 

ÁNGELES 
(5ºEI) 

MERCEDES 

(4ºEI) 

MERCEDES 

(4ºEI) 

  

 SILVIA  

(6ºEI) 

SILVIA 

(6ºEI) 

ÁNGELES 

(5ºEI) 

 MERCEDES 

(4ºEI) 

11:30- 
11:55 

VANESA 

 (4ºEI) 

VANESA 

 (5ºEI) 

VANESA  

(6ºEI) 

ÁNGELES 

(5ºEI) 

ÁNGELES 

(5ºEI) 

    SILVIA 

(6ºEI) 

SILVIA 

(6ºEI) 

11:55- 
12:20 

   MERCEDES 

(4ºEI) 

 

Tres zonas divididas por curso no que se respetará e preservará as distancias. Cada zona 
cunha profesora de garda. 
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E. PRIMARIA (11:30 A 12:00) 

CURSOS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º Icía Emma Emma Emma Emma 

2º Isabel Icía Isabel Isabel Isabel 

3º Elena Elena Elena Icía Elena 

4º Fabiol Fabiola Fabiola Fabiola Icía 

5º David David David Vanesa David 

6º Eva Eva Eva Eva Vanesa 

Seis zonas diferenciadas por cada curso de EP que irán rotando cada semana, nas que se 
respetarán e preservarán as distancias. Cada zona cun profesor/a de garda. Tanto as entradas 
como as saídas serán de xeito escalonado. 

 

ESO  (10:25 A 10:45) 

CURSOS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º Paula Paula Paula Francisco Paula 

2º Angélica Mercedes Francisco Angélica Óscar 

3º Katy David Ángeles Ángeles David 

4º Ángeles  Ángeles María María María 

ESO ( 12:25 A 12:45) 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º Mercedes Francisco  Katy Mercedes Francisco 

2º Katy Angélica Angélica Angélica Óscar 

3º Manuel Óscar David Katy Adrián 

4º María María Manuel Manuel Manuel 

4 zonas diferenciadas por cada un dos cursos da ESO nas que se respetarán e preservarán as 
distancias. Cada zona cun profesor/a de garda. Tanto as entradas como as saídas serán de 
xeito escalonado. 

 

Cando o tempo non permita sair ao exterior o alumnado realizará o recreo nas súas aulas 

respectando as distancias de seguridade. 
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13.MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Metodoloxía na aula, traballo en recantos, uso do material da aula 

✓ Iniciarase 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. Tendo en conta que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor 

o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca os dispensadores non deben de ser 

accesibles sen supervisión. 

✓ O uso de máscara será obrigatorio á entrada e saída do colexio e moi recomendable durante 

a xornada escolar. 

✓ Cada alumno/a debe dispoñer dunha máscara de reposto, marcada co seu nome 

✓ Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo. 

✓ As mesas e cadeiras dos alumnos/as serán de uso fixo e estarán marcados coa súa fotografía 

e nome. 

✓ Á hora de asignar mesa aos nenos/as, haberá que ter en conta ao alumnado con N.E.A.E. 

que vai recibir apoio dentro de clase para que haxa espazo suficiente para o profesorado 

que o atende. 

✓ Todos os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado das aulas de E. Infantil levaranse a 

cabo dentro da aula ou nas aulas de referencia de (PT/ AL), no caso de saír a aula de PT, a 

atención do neno/a será individual o con nenos/as do mesmo grupo de convivencia. 

✓ Establecerase unha zona limpa de traballo para o profesorado. Aínda que o profesorado de 

infantil non traballa desde a súa mesa, recoméndase establecer esta, como unha zona limpa, 

onde poder depositar as súas propias cousas persoais, materiais que se van a utilizar 

posteriormente na aula, material hixiénico..., de forma que estea libre de posibles infeccións 

indirectas. 

✓ Simplificaranse ao máximo os materiais que comparten os alumnos/as de cada mesa e se 

desinfectarán tras o seu uso. 

✓ Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase en grupos de cinco 

nenos/as como máximo, garantindo a desinfección posterior tanto do espazo como dos 

materiais. 

✓ Limitaranse os xoguetes dispoñibles para o uso, e iranse cambiando ao longo do curso. 

Elixiranse materiais que sexan fáciles de desinfectar tras o seu uso. 

✓ Cada neno/a deixará as súas mochilas e a roupa nas perchas, procurando que exista a 

suficiente separación entre elas e que non exista contacto entre as pertenzas de cada 

neno/a. De non ser así as pertenzas de cada neno meteranse nunha bolsa de plástico 

individualizada e posteriormente colgarase no percheiro. 

✓ As aulas de E. Infantil estarán correctamente ventiladas durante o maior tempo posible. 

Sempre que as condicións ambientais o permitan, as xanelas da aula estarán abertas. 
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✓ Sempre que os nenos/as salgan da clase para ir ao recreo deixaranse as xanelas e portas 

abertas para favorecer a súa ventilación. 

✓ Ao final das clases diarias, tanto as mesas dos nenos/as como a mesa do profesorado 

deberán quedar totalmente libres de materiais para proceder a una correcta desinfección 

da aula. 

✓ Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección da aula tendo especial 

coidado con todas aquelas superficies que máis estivesen en contacto co alumnado e 

profesorado. 

Uso dos aseos 

✓ Cada clase de E. Infantil usará un aseo diferenciado. 

✓ Os nenos/as desinfectrán as mans tanto á entrada como á saída do baño. 

✓ O secado das mans realizarase exclusivamente mediante papel desbotable 

✓ Unha vez finalizado o lavado de mans, pecharase a billa usando papel (á hora de abrilo non 

fai falta porque imos lavarnos as mans con auga e xabón inmediatamente. 

✓ As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando 

terminantemente prohibido utilizalos para beber auga e encher botellas de auga. 

✓ Garantirase a hixiene dos aseos durante toda a xornada escolar, extremando a frecuencia 

na hixiene e desinfección mediante o maior número de limpezas posibles (polo menos 

dous/tres veces ao día). 

Tempo de merenda. 

 

✓ A merenda realizarase na aula, de xeito individual no espazo asignado para cada neno/a. 

✓ Antes da merenda os nenos e nenas lavaránse as máns con xel hidroalcohólico e realizarase 

unha desinfección das mesas cun produto apto. 

✓ É recomendable o uso de bolsas da merenda de tela (pódense lavar con frecuencia). 

✓ Os nenos/as deben traer os seguintes elementos: 

▪ Botella de auga co nome 

▪ A merenda nun recipiente pechado e identificable con tapa para poder ser usado 

para apoiar os alimentos 

Recreos 

✓ Nos recreos cada curso de E. Infantil estará nunha zona diferenciada, evitando en todo       

momento o contacto entre as distintas clases.  

✓ Se o tempo non permitise estar no exterior aos tres grupos ao mesmo tempo, farán o recreo 

na aula. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

✓ En Educación Primaria estableceranse grupos de convivencia estables. Estarán compostos 

polo alumnado do grupo e o titor/a do mesmo, así como o mínimo número posible de 

profesores especialistas. 

✓ Ao formar grupos estables de convivencia non será necesario cumprir coa restrición da 

separación interpersoal. 

✓ O uso de máscaras será obrigatorio. Cada neno/a deberá traer unha bolsa co seu nome 

cunha máscara de reposto. 

✓ No momento de entrada á aula os nenos/as desinfectarán as mans con solución 

hidroalcohólico. 

✓ Aproveitaranse os primeiros minutos da mañá para lembrar os protocolos de hixiene e 

contacto social. 

✓ As mesas e cadeiras dos alumnos/ as serán de uso fixo. 

✓ Á hora de asignar mesa aos nenos/as, haberá que ter en conta ao alumnado con N.E.A.E. 

que vai recibir apoio dentro de clase para que haxa espazo suficiente para o profesorado 

que o atende. 

✓ Todos os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado das aulas de E. Primaria levaranse a 

cabo dentro da aula ou nas aulas de referencia de (PT/ AL), no caso de saír a aula de PT, a 

atención do neno/a será individual o con nenos/as do mesmo grupo de convivencia. 

✓ As mochilas e as pezas de abrigo deixaranse nos respaldos das cadeiras 

✓ Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en estoxos e na 

medida do posible todo rotulado co seu nome. 

✓ Non se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lapis, goma, regra, 

calculadora...). 

✓ Pedirase aos alumnos/ as que traian algún bote para evitar que se levanten a sacar punta. 

✓ Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás colectivas. 

✓ Se se teñen que formar equipos sempre estarán formados polos mesmos nenos/as. 

✓ O profesorado especialista impartirá as clases dentro da aula do grupo, a excepción de Ed. 

Física. 

✓ En 5º e 6º de primaria priorizarase a entrega de actividades de maneira telemática. 

✓ No caso de que o profesorado reciba tarefas do alumnado en formato papel, estas tarefas 

gardaranse nunha carpeta e deberán pasar o período de corentena de 48 horas. 

✓ Os alumnos gardarán os seus libros e cadernos no pupitre. 

✓ So se traerá ao centro o material necesario o resto permanecerá na casa (libros trimestrais, 

material de reposto). 

✓ Evitarase o desprazamento do alumnado dentro da aula aínda que si se permitirá levantarse 

para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do 

posto escolar. 
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✓ As aulas de E. Primaria estarán correctamente ventiladas durante o maior tempo posible. 

Sempre que as condicións ambientais o permitan, as xanelas da aula estarán abertas. 

✓ Ao final das clases diarias, tanto as mesas dos nenos/as como a mesa do profesorado 

deberán quedar totalmente libres de materiais para proceder a una correcta desinfección 

da aula. 

✓ Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección da aula tendo especial 

coidado con todas aquelas superficies que máis estivesen en contacto co alumnado e 

profesorado. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

✓ En Educación Secundaria estableceranse grupos de convivencia entre o alumnado. En cada 

grupo impartirá materia o menor número posible de profesores   Estarán compostos polo 

alumnado do grupo e omenor número de profesores/as posibles para impartir todas as 

materias. 

✓ Manterase una distancia mínima interpersoal de 1,5 metros. 

✓ O uso de máscaras será obrigatorio. Cada neno/a deberá traer unha bolsa co seu nome 

cunha máscara de reposto. 

✓ No momento de entrada á aula os nenos/as desinfectarán as mans con solución 

hidroalcohólico. 

✓ Aproveitaranse os primeiros minutos da mañá para lembrar os protocolos de hixiene e 

contacto social. 

✓ As mesas e cadeiras dos alumnos/ as serán de uso fixo. 

✓ Á hora de asignar mesa aos nenos/as, haberá que ter en conta ao alumnado con N.E.A.E. 

que vai recibir apoio dentro de clase para que haxa espazo suficiente para o profesorado 

que o atende. 

✓ Todos os reforzos e apoios pedagóxicos ao alumnado das aulas de E. Secundaria levaranse 

a cabo dentro da aula, no caso de saír a aula de reforzo, a atención do neno/a será individual 

o con nenos/as do mesmo grupo de convivencia. 

✓ As mochilas e as pezas de abrigo deixaranse nos respaldos das cadeiras. 

✓ Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en estoxos e na 

medida do posible todo rotulado co seu nome. 

✓ Non se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lapis, goma, regra, 

calculadora...). 

✓ Priorizarase a realización de tarefas individuais fronte ás colectivas. 

✓ Se se teñen que formar equipos sempre estarán formados polos mesmos nenos/as. 

✓ O profesorado especialista impartirá as clases dentro da aula do grupo, a excepción de Ed. 

Física. 

✓ No caso de ter que desprazarse a outra aula se seguirán as pautas marcadas no punto 11 

deste protocolo. 

✓ Priorizarase a entrega de actividades de maneira telemática. 
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✓ No caso de que o profesorado reciba tarefas do alumnado en formato papel, estas tarefas 

gardaranse nunha carpeta e deberán pasar o período de corentena de 48 horas. 

✓ So se traerá ao centro o material necesario.  

✓ Evitarase o desprazamento do alumnado dentro da aula aínda que si se permitirá levantarse 

para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do 

posto escolar. 

✓ As aulas de E. Secundaria estarán correctamente ventiladas durante o maior tempo posible. 

Sempre que as condicións ambientais o permitan, as xanelas da aula estarán abertas. 

✓ Ao final das clases diarias, tanto as mesas dos nenos/as como a mesa do profesorado 

deberán quedar totalmente libres de materiais para proceder a una correcta desinfección 

da aula. 

✓ Unha vez acabadas as clases, procederase á limpeza e desinfección da aula tendo especial 

coidado con todas aquelas superficies que máis estivesen en contacto co alumnado e 

profesorado. 

 

Uso dos aseos E. Primaria e E. Secundaria 

✓ Primaria: Habilitaranse catro aseos na 1º planta, dous aseos para as nenas e otros dous para 

os nenos.  

✓ Secundaria: Habilitaranse catro aseos na 2º planta, dous aseos para as nenas e otros dous 

para os nenos. 

✓ Poñeranse carteis nas portas dos aseos indicando o aforo e as normas de uso do baño e a 

correcta hixiene de mans. 

✓ Procurarase garantir a ventilación dos aseos durante toda a xornada escolar, co fin de 

favorecer a renovación do aire no seu interior. 

✓ Os nenos/as desinfectarán as mans tanto á entrada como á saída do baño. 

✓ O secado das mans realizarase exclusivamente mediante papel desbotable 

✓ Unha vez finalizado o lavado de mans, pecharase a billa usando papel (á hora de abrilo non 

fai falta porque imos lavarnos as mans con auga e xabón inmediatamente). 

✓ As billas utilizaranse de maneira exclusiva para a hixiene de mans, quedando 

terminantemente prohibido utilizalos para beber auga, encher botellas de auga. 

✓ Os aseos terán unha papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal 

✓ Cando se vaia a tirar da cadea, débese facer coa tapa pechada para evitar a formación de 

aerosois potencialmente infectados que se propaguen ao aire. 

✓ Garantirase a hixiene dos aseos durante toda a xornada escolar, extremando a frecuencia na 

hixiene e desinfección mediante o maior número de limpezas posibles (polo menos 

dous/tres veces ao día). 
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Tempo de merenda. 

➢ Antes e despois do almorzo o alumnado desinfectarase as mans.  

➢ O alumnado de E. Primaria almorzará no seu pupitre antes de saír ao recreo. 

➢ O alumnado de E. Secundaria almorzará no exterior os días que o tempo o permita e 

mantendo en todo momento a distancia de seguridade. 

➢ Cada alumno/a deberá vir co seu almorzo nun recipiente pechado que por unha banda 

protexe a comida ata o seu consumo, e por outra facilita o almorzo xa que o alumnado pódeo 

utilizar para non apoiar a comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

➢ Cada alumno/para deberá vir de casa cunha botella de auga. Durante a mañá non estará 

permitido enchela nin utilizar as billas para beber auga. 

➢ Está totalmente prohibido compartir bocadillo ou botellas de auga entre o alumnado. 

Recreos 

Nos recreos, cada curso de E. Primaria e E. Secundaria estará nunha zona diferenciada que irán 

rotando semanalmente, evitando en todo momento o contacto entre as distintas clases, tanto 

no espazo dedicado ao recreo como nas baixadas e subidas ao mesmo. 

Distribución dos espazos 

ZONA ESPAZO 

1 ½ pista fútbol ao principio 

2 ½ pista fútbol ao fondo  

3 Pista minibasket 

4 ½ pista baloncesto ao principio 

5 ½ pista baloncesto ao fondo 

6 Campeiro enriba da pista de fútbol/ se está mollado detrás da pista de 

basket 

 

ROTACIÓN DAS DISTINTAS ZONAS  

ALUMNADO PRIMARIA (11:30 a 12:00) 

 1ªsemana 2ªsemana 3ªsemana 4ªsemana 5ªsemana 

curso ZONAS 

1º 1 2 3 4 5 

2º 2 3 4 5 6 

3º 3 4 5 6 1 

4º 4 5 6 1 2 

5º 5 6 1 2 3 

6º 6 1 2 3 4 
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Cada semana irán avanzando polas distintas zonas de tal xeito que todos os cursos 

pasen por todas as zonas diferenciadas.  

 

✓ Nas saídas e entradas, o alumnado respectará as medidas de distancia social e desinfectarase 

as mans adecuadamente. 

✓ Os días de choiva os alumnos farán o recreo nas súas aulas. 

✓ O cadro de gardas foi elaborado pola xefatura de estudos, cada profesor/a ten unha copia e hai 

outras nos taboleiros de cada etapa. 

✓ En termos xerais intensificáronse as gardas de vixilancia tanto de entrada como de saída e  ao 

longo da xornada en corredores, baños, portas etc. En calquera caso o profesorado en xeral 

deberá estar atento a posibles contratempos que poidan xurdir, contribuíndo a minimizar riscos 

e aumentar o benestar xeral. 

 

 

  14.NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE                                                

✓ Tendo en conta as características do noso alumnado consideramos que neste momento non 

necesitan instrucións diferentes ao resto do alumnado. 

✓ As aulas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe son espazos de apoio ao alumnado 

NEAE e as accións levadas a cabo poden ser realizadas na aula ordinaria ou na específica de 

apoio. 

✓ Recoméndase o uso da máscara sempre, tanto dentro como fóra da aula. En caso de non 

poder utilizalas, valorarase o emprego de pantallas, se non se pode respectar a distancia de 

seguridade.  

✓ É importante realizar unha ventilación de 5 minutos entre cada sesión, así como unha 

desinfección dos elementos empregados.  

✓ Cando os alumnos/as teñan que acudir a aula de PT ou AL disporán da dotación hixiénica 

mínima (xel hidroalcohólico, panos de papel, limpador desinfectante  de pistola e papeleira 

de pedal).   

✓ O/a especialista recollerá e entregará ao alumnado na súa aula de referencia.  

✓ O aforo máximo será de 3-4 persoas pertencentes sempre o mesmo grupo de convivencia.  

Realizarase unha correcta desinfección de mans ao inicio e final da clase.  

✓ O material empregado será o estritamente necesario e os elementos de escritura deben ir 

sempre nun estoxo ben identificado. 

✓ Non se permitirá volver  a  aula de apoio a buscar calquera material esquecido.  Todo o 

material da aula debe ser supervisado polo/a especialista, non podendo ser utilizado polo 

alumnado sen a súa autorización.  
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✓ As fichas de traballo en formato papel deben quedar almacenadas e gardadas nunha carpeta 

identificada co nome e apelidos do/a alumno/a.   

✓ Unha vez finalizada a sesión, a aula será desinfectada pola  especialista empregando o 

limpador desinfectante.  

✓ Ao rematar a xornada escolar as mesas do despacho deben quedar totalmente libres de papeis 

e materiais para a súa correcta desinfección e limpeza. 

✓ Procurarase que cada profesora de PT ou AL se ocupe do apoio do alumnado dos mesmos 

grupos non mesturando os apoios. 

✓ Xestión dos diferentes espazos: Aula de PT/AL : Todo o alumando maior de 6 anos levará a 

máscara. Se non é posible, extremaranse as precaucións (distancia de seguridade, pantalla,)  

▪ O número de alumnado apoiado nas aulas axustarase á necesidade de respectar as distancias 

de seguridade en todo momento.  

✓ Os grupos de apoio serán estables e pertencerán ao mesmo grupo clase. 

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

✓ No inicio da clase dedicaranse uns minutos a recordar as normas de hixiene e seguridade e a 

importancia das mesmas.  

✓ Cada alumno ou alumna contará cun apartado co seu material, que só utilizará e manexará el 

ou ela.  

✓ Recoméndase a utilización deste material individual, pero cando sexa necesaria a utilización 

de material compartido, desinfectarase sempre despois da súa utilización.  

✓ Os últimos 5 minutos de clase utilizaranse para desinfectar cadeiras e mesas, e ventilarase 

simultaneamente.  

Departamento de Orientación: 

✓ Todas as persoas que entren no departamento levarán máscara e, se non é posible, 

extremaranse as precaucións (distancia de seguridade, pantalla, viseira…).  

✓ Será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas do departamento.  

✓ As reunións coas familias realizaranse sempre con cita previa, en horario que non coincida 

coas entradas, saídas ou recreos do alumnado.  

✓ Todo o material que sexa utilizado para realizar probas psicopedagóxicas será debidamente 

desinfectado despois da súa utilización.  

✓ Ao terminar unha sesión no  Departamento de Orientación, dedicaranse uns minutos á 

desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos 

desbotables e solución desinfectante). Realizarase a necesaria ventilación.  

✓ Dado o perfil dos nosos alumnos/as seguirán as pautas do resto de alumnado, farase un 

seguimento do cumprimento das normas e responderase de xeito adecuado se cambiasen as 

circunstancias ou se incorporase ao longo do curso un alumno/a con NEAE.  

 

  15.PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO                                               
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✓ O profesorado manterá unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 

protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido 

para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o 

beneficio común do cumprimento das normas. 

✓ 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 educativo. 

✓ 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. 

✓ Recoméndanse as reunións do profesorado de tipo telemático a través de webex, pero 

dependendo das circunstancias se son presenciais faranse na biblioteca do colexio 

mantendo o distanciamento social e boa ventilación.  

✓ A sala do profesorado terá un aforo de 6 profesores/as, nela manterase a distancia de 

seguridade de 1,5 metros, na sala haberá dispensador de xel hidroalcohólico, desinfectante 

pulverizador e panos desbotables. É unha responsabilidade individual dos usuarios/as dela 

a limpeza e desinfección dos postos e equipos de traballo. 

✓ Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso da 

reunión non presencial mediante vídeochamada ou teléfono. No caso de ter que citar aos 

pais/nais de modo presencial utilizarase a sala de titorías da planta baixa, enfrente da porta 

da entrada principal, onde se garantirá mediante obstáculos físicos a distancia de 

seguridade e o emprego de máscara xunto coa dispoñibilidade de produtos de limpeza de 

mans. 

 

16.MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO                                                        

 

Formación en educación para a saúde. Previsións de actividades transversais para a 

prevención e hixiene fronte ao SARS 

✓ Durante este curso terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte á covid-19. O 

Equipo COVID organizará e planificará actividades dirixidas a evitar o contaxio e a súa 

propagación por culpa de accións irresponsables. 

✓ Curso de Formación COVIDpara todos os traballadores/as do centro: con información sobre 

as medidas de prevención e protección, así como instrucións para a elaboración do Plan de 

Adaptación a situación COVID. 
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✓ Seminario web: Funcionamento da aplicación educovid dirixido ao equipo COVID do centro 

organizado pola Xunta de Galicia. 

✓ Formación para o coidado do benestar emocional en tempos COVID. CAFI. Dirixido aos 

Departamentos de orientación. 

✓ Actividade de Formación do equipo COVID F2002115. Consellería de Educación. 

✓ Actividade de formación dos directores/as sobre o COVID organizado por Sanidade e a 

Xefatura Territorial de Educación. 

✓ Formación de ferramentas tecnolóxicas e institucionais para docentes. 

✓ Ofertas programas formativos básicos curso 2020/21, sobre todo aqueles referidos a 

prevención e protección, así como implantación de técnicas de ensinanza online e alternativa 

a presencial, aulas virtuais e educación a distancia.  

✓ Inclusión transversal nas programacións de aula  de actividades de educación para a saúde. 

✓ Desenvolvemento de iniciativas innovadoras para dinamizar e promover hábitos de vida activa 

e saudable dentro do noso centro. 

 

Difusión das medidas de prevención que realice a Consellería de Sanidade e de Educación. 

✓ Empregaranse todas as canles de comunicación (páxina web do colexio, aplicación Tokapp) para 

a difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en especial ás enviadas 

polas Consellerías de Educación e Sanidade. 

✓ Do mesmo xeito, facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese ou 

obradoiros relacionados coa prevención e protección. 

✓ Potenciase o uso de carteis e sinalización dentro do centro para a comprensión das medidas de 

hixiene e prevención (aseos, aulas, corredores, despachos, aulas de uso múltiple etc.) 

 

Coordinadores das aulas virtuais 

✓ Todo o profesorado do centro ten unha formación básica que lle permite empregar as aulas 

virtuais e dixital. 

✓ A persoa coordinadora do equipo Tic será a responsable do traballo de mantemento da aula 

virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información 

básica). 

✓ Nos cursos 5º e 6º de primaria e 1º e 2º ESO empregaranse as aulas virtuais da aplicación E-

Dixgal. Cada alumno/a conta co seu ordenador persoal. 
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✓ No resto dos cursos, educación infantil, primeiro e segundo de EP e 3º e 4º ESO crearase un aula 

virtual en Google suite con acceso ao alumnado destes niveis. 

✓ Para o alumnado que no poda utilizar aula virtual, se arbitrará un modo alternativo para a 

comunicación coas familias e o mantemento da actividade lectiva.  

✓ Quedará recollido na programación didáctica e realizarase unha proba do seu funcionamento 

durante o tempo que asiste o alumnado ao centro. 

✓ A persoa coordinadora do equipo Tic será a responsable do traballo de mantemento da aula 

virtual (xestión da administración, páxina de inicio, creación de cursos e subida de información 

básica). 

✓ Haberá un/unha responsable TIC para os distintos niveis coas seguintes funcións: 

➢ Coordinación e implantación das aulas virtuais. 

➢ Comunicación coas persoas asesoras de Edixgal e coa UAC 

➢ Colaboración  cos compañeiros/as que teñan maior dificultade na implantación 

das aula. 

➢  Divulgación ads accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto 

do persoal docente e dos contidos existentes. 

➢ Profesorado designado: 

• ESO: Ángeles Rodríguez Prieto e David García Calvo.  

• E. Infantil e E.Primaria: Vanesa Fonte Varela.  

Previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” 

✓ Horarios dos primeiros días de clase para evitar aglomeracións. 

✓ Os primeiros días traballaremos as normas de hixiene e distanzamento social, tamén 

dedicaremos un tempo a ensaiar cos nenos/as as entradas saídas, zonas de recreo, uso de 

baños. 

✓ Durante o mes de setembro o profesorado traballará co seu alumnado no emprego da aula 

virtual co fin de estar preparados ante unha posible suspensión de clases 

 

Difusióndo do Plan 

 

✓ Este Plan será publicado na páxina web do colexio: http://colegiovalleinclan1.es/ 

✓ Enviarase un enlace ás familias e profesorado a través da aplicación Tokapp. 

✓ Unha copia será enviada a Inspección Educativa. 

 

 

http://colegiovalleinclan1.es/

