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OBXECTO 

 

O presente plan ten por obxecto facer do CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle unha 

contorna escolar saudable e segura mediante o establecemento das medidas 

preventivas, colectivas e individuais, que figuran no Protocolo de adaptación ao contexto 

da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-

2022, aprobado no Comité Clínico do 06 de xullo de 2021 para dar resposta ás medidas 

e particularidades establecidas na Orde Comunicada da ministra de sanidade, de 4 de 

xuño de 2021, mediante a que se aproba, en coordinación coa conferencia sectorial de 

educación, a declaración de actuacións coordinadas en saúde Pública fronte á Covid-

19 para centros educativos durante o curso 2021-2022. Estas medidas de prevención e 

de detección precoz e xestión de posibles casos adoptaranse no inicio do 

desenvolvemento do curso escolar 2021-22, 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. Estas medidas foron examinadas polas 

autoridades sanitarias autonómicas, porén son obxecto de revisión continua en función 

da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades sanitarias 

autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se 

os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos 

• Denominación: CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle 

• Enderezo: Rúa Doutor Fleming, 21 32003 Ourense 

• Teléfonos: 988230401 

   691689758 

 

2) Membros do equipo COVID 

Nome e apelidos Teléfono Asignación 

Beatriz Temes Pérez 

(Coordinadora) 

691689758 Comunicar as incidencias ás 

autoridades sanitarias e educativas. 



Comunicarse coas autoridades 

sanitarias para solicitar formación 

para a educación en saúde. 

Informar ao consello escolar sobre as 

medidas adoptadas e de ser o caso 

da evolución dos diferentes 

escenarios. 

María José Novo Escanciano 691689758 Supervisar e coordinar as medidas 

de prevención, protección e xestión 

de gromos e rexistro de ausencias. 

Beatriz Nieto Outomuro 691689758 Xestionar o rexistro e inventario do 

material de protección en 

colaboración coa secretaría do 

centro. Distribución e entrega do 

material de protección. 

Identificar ao alumnado con 

problemas de conexión ou falla de 

equipamento en primaria a través 

desta enquisa. 

MªJesús Corral Rodríguez 691689758 Suplente 

Tamara Silva Cid 691689758 Suplente 

Eva Pousa Quelle 691689758 Suplente 

 

 

3) Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de 

protección que inclúe. 

O centro conta cun espazo de uso individual para illar a aquelas persoas nas que se 

detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo está situado no 

primeiro andar e conta con ventilación adecuada (3 ventás), solucións hidro alcohólicas, 

papeleira de pedal e panos desbotables. 

 

4) Número de alumnos por nivel e etapa educativa 

Educación infantil Educación primaria ESO Bacharelato 

4º (3 anos): 11 1º: 13 1º: 30 2º: 8 

2º: 14 2º: 27 

5º (4 anos): 17 3º: 12 3º: 28 

https://forms.gle/RHrrfM6eL1XseWxi9


4º: 15 

6º (5 anos): 12 5º: 15 4º: 33 

6º: 22 

 

5) Cadro de persoal do centro 

Profesorado 

educación infantil 

Profesorado 

educación 

primaria 

Profesorado ESO 

e Bacharelato 

Persoal non 

docente 

5 11 19 3 

 

6) Determinación dos grupos estables de convivencia (infantil e primaria) 

e dos colaborativos na etapa de infantil, con asignación da aula, do 

alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que 

impartan materias ao grupo. 

O centro contará con 9 grupos de convivencia estable, un por grupo-clase nos niveis de 

educación infantil e primaria, que estarán formados pola totalidade do alumnos de cada 

grupo e o seu profesor titor. Para cada grupo de convivencia estable non se aplicarán 

criterios de limitación de distancia. Garantirase a estanqueidade de cada grupo de 

convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro. 

Velaquí unha relación de profesorado especialista e non titor por grupo estable de 

convivencia: 

 

Grupo estable de convivencia Profesorado especialista e non titor 

que imparte clase nese grupo estable 

Infantil 4º (3 anos): 11 • 1 Inglés 

Total: 1 

Infantil 5º (4 anos): 17 • 1 Inglés 

Total: 1 

Infantil 6º (5 anos): 12 • 1 Inglés 

• 1 profesora apoio 

Total: 2 

1º de primaria: 13 • 1 Inglés 

• 1 Música 

• 1 Educación plástica e visual 

• 1 Educación física 



• 1 Valores sociais e cívicos 

Total: 5 

2º de primaria: 14 • 1 Inglés 

• 1 Música 

• 1 Educación plástica e visual 

• 1 Educación física 

• 1 Valores sociais e cívicos 

• 1 Relixión 

Total: 6 

3º de primaria: 12 • 1 Inglés 

• 1 Música 

• 1 Educación plástica e visual 

• 1 Educación física 

• 1 Valores sociais e cívicos 

• 1 Relixión 

Total: 6 

4º de primaria: 15 • 1 Inglés 

• 1 Música 

• 1 Educación plástica e visual 

• 1 Educación física 

• 1 Relixión  

Total: 5 

5º de primaria: 15 • 1 Inglés 

• 1 Música 

• 1 Educación plástica e visual 

• 1 Educación física 

• 1 Relixión 

• 1 CCNN e CCSS 

Total: 6 

6º de primaria: 22 • 1 Inglés 

• 1 Música 

• 1 Matemáticas 

• 1 Educación plástica e visual 

• 1 Educación física 

• 1 Valores sociais e cívicos 



• 1 Relixión 

Total: 7 

 

7) Medidas específicas para os para os grupos de infantil, con inclusión 

de medidas que xa figuren no protocolo das consellerías ou doutras 

acomodadas á realidade do centro e do grupo. 

Na etapa de Educacion Infantil, conformando grupos estables de convivencia, na aula 

traballarase mediante grupos colaborativos dun máximo de 5 alumnos/as 

(preferiblemente sempre os mesmos), que se constituirán como subdivisions dos grupos 

estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. Os grupos 

traballarán cun distanciamento físico, con carácter xeral, de polo menos 1,5 metros 

respecto dos restantes grupos. Sempre que sexa posible usarase a máscara, poren 

para o profesorado e o persoal non docente que tena contacto cos grupos de infantil 

será de uso obrigatorio.  

 

8) Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos 

de sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e 

profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para 

comunicar incidencia e ausencias. 

Hai dúas canles principais de comunicación co equipo COVID:  

• O correo electrónico: equipocovidzorelle@gmail.com 

• Os teléfonos do centro: 988230401/ 691689758 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID no persoal non docente e 

profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán coñecemento 

ao equipo COVID. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, 

poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da 

mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a 

realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran 

manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba. 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia 

do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do 

equipo Covid á maior brevidade posible. Para a xustificación da ausencia, non será 

necesario ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou 

titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de 

xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 

mailto:equipocovidzorelle@gmail.com


O centro informará, explícitamente e con confirmación de recepción da información, aos 

pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado maior de idade, de que o alumnado 

con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo. O centro 

recomenda realizar a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas 

compatibles coa COVID-19 no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola mañá. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV- 2 nun 

alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa 

familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. 

Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo 

que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. Habilitarase, 

desde o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para illar a 

aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. 

Este espazo contará con ventilación adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal 

e panos desbotables (véxase punto 3 deste plan). 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da 

Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non 

poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. Os 

conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que 

sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que 

garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de 

traballo. 

9) Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. 

O equipo COVID disporá dun rexistro de ausencias no que figurarán as faltas do 

alumnado especificando o día, o nivel educativo e o motivo, que serán consultadas 

diariamente polos membros do equipo para que a persoa coordinadora comunique ás 

autoridades sanitarias se hai sospeitas e casos confirmados de alumnos, profesores, 

persoal non docente ou dos seus familiares de padecer a COVID-19. Este rexistro 

utilizarase xunto coa canle informática descrita no seguinte punto. 

10) Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades 

sanitarias e educativas a través da aplicación informática. 

Dende a Consellería de Educación habilitouse a canle informática, denominada 

“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos 

dos casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que 



determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de 

Contactos (CSC) alerte da existencia de casos positivos confirmados no centro. 

A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de 

protección de datos os seguintes fluxos de información: 

• Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro 

educativo o antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de 

referencia notifique o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid 

poderá comezar a recompilar a información necesaria para a identificación dos 

contactos estreitos.  

• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun 

diagnostico confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en 

contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) para identificar os 

contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número de 

teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 22h todos os días da 

semana e que estará dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como 

tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

• Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en 

contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as 

indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os 

contactos estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa 

epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como estudante ou traballador 

dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía 

unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando 

os contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo.  

• Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en 

contacto coa CSC a través do número de teléfono dispoñible en EduCovid, na 

Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

• Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o 

que identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa 

dificultades para localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao 

Equipo Covid e pediralle que realice a súa carga en EduCovid. En ningún caso 

se notificarán contactos estreitos por medios diferentes a EduCovid.  

• O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de 

contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da 

“Rede de contactos” proposta por EduCovid, na que se inclúen compañeiros de 



clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc.) 

Para esta determinación terase en conta o previsto no Anexo I BIS.  

• Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro 

desta rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma 

manual. Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan 

corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o Equipo Covid 

enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a través da aplicación EduCovid. 

No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se identifiquen contactos 

estreitos no centro, premerase igualmente o botón “Notificar a Sanidade” sen 

seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará de 

“Petición de contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspondente traza 

temporal.  

• No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á 

CSC que no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, 

a CSC pode verificar esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non 

dispoña da información necesaria para facelo, polo que nesta circunstancia 

procederase do xeito seguinte:  

✓ 1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que 

verifiquen que se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información 

abondo, ou non é posible desbotar a información como resultado dun 

erro, o Equipo Covid cargará o caso en EduCovid co IdOrixe 0000. Isto 

indicará que o caso aínda non está verificado.  

✓ 2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma 

en calquera outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. 

Deste xeito, á CSC non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será 

a persoa directora do centro quen adiante esta información aos posibles 

contactos estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás persoas 

afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse que moi 

probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-

19, polo que deben quedarse na casa en corentena. 

✓  3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe 

válida. Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta 

IdOrixe, para que o Equipo Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. 

Unha vez feito isto, o centro educativo notificará a listaxe de contactos 

estreitos a través da aplicación e procederase de forma habitual, onde a 

CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o 

seguimento.  



En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da 

información da persoa diagnosticada da Covid.  

• O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das 

actividades extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos 

pola autoridade sanitaria. 

• Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo 

momento, as instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.  

• A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento 

o interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado 

subministrados con consentimento dos representantes dos menores que obra 

nas bases de datos da Consellería de Educación poderán ser subministrados á 

autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración.  

• O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os 

datos sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente 

protocolo. 

Resulta fundamental que os datos de contacto do alumnado e as súas familias estean 

actualizados en XADE. En caso contrario a CSC non poderá contactar co alumnado e 

familias afectadas. O profesorado e persoal non docente deberán manter os seus datos 

de contacto actualizados aos mesmos efectos. 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

11) Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou 

croques xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. 

Identificación da posición do profesorado. 

 

AULAS DE INFANTIL E PRIMARIA 



4º Educación infantil (3 anos) 

5º Educación infantil (4 anos)  

 



1º 

Educación primaria 

 

 

 

 

 

2º Educación primaria 

 



3º Educación primaria 

 

 

4º Educación primaria 

 



5º Educación primaria 

 

6º Educación primaria 

 

 

 



AULAS DE ESO E BACHARELATO 

1º ESO-A 

 

1º ESO-B 

 

 

 



2º ESO-A 

 

 

 

 

2º ESO-B 

 

 



3º ESO-A 

 

 

 

 

3º ESO-B 

 



4º ESO-A 

 

 

 

 

4º ESO-B 

 



 

 

2º de Bacharelato 

 

Laboratorio de física 

 



Laboratorio química 

 

PT 

 

 



 

Audición e Linguaxe 

 

Ximnasio 

 

 



Aula informática 

 

 

Medidas xerais na aula ordinaria 

• Na aula así como no resto do centro, é obrigatorio o uso da máscara a partir dos 

6 anos de idade con independencia do mantemento da distancia interpersonal, 

sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico. A obriga de 

utilización de máscara farase efectiva no momento no que o alumno/a cumpra 

os 6 anos de idade independentemente do curso no que se atope matriculado. 

Véxase apartado 16 para información máis específica sobre o uso de máscaras. 

• A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, 

e cando menos de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras, salvo 

no caso de grupos de infantil e primaria, constituídos como grupos de 

convivencia estable. 

• Os postos escolares están orientados nunha mesma dirección. 

• Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou 

mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o 

contacto co resto dos/as compañeiros/as. Non se poderá usar material 

compartido sen a previa desinfección do mesmo. Recoméndase que no caso de 

ter que achegarse ao encerado cada alumno/a teña entre o seu material un xiz 



ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común antes de cada 

uso.  

• Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en 

contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo 

rotulado co seu nome. Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais 

individualizado posible. Cando se use material susceptible de ser compartido 

lembraráselle ao alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans 

antes e despois de usar o material. 

• Hixiene de mans: lavado frecuente, e meticuloso das mans con auga e xabón, 

durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo 

menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias 

debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao 

longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois 

do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.  

• Para o alumnado de 1º e 2º ciclo de Educación Infantil, restrinxirase o uso do xel 

hidroalcóholico e priorizarase o uso de agua e xabón ou outros tipos de solucións 

xabonosas.  

•  Para o alumnado de Educación Primaria extremarase o coidado coa utilización 

do xel hidroalcohólico, administrando unha cantidade de xel adecuada ao 

tamaño da man de cada neno/a, informando aos nenos e nenas de que debe ser 

absorbido antes realizar outras tarefas. Nos grupos de idade ata os 7 anos, 

deberase prestar especial atención por parte dos coidadores á aplicación do xel 

por parte do alumnado. 

• 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. 

• Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado 

a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o 

material. 

• Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que sí se permitirá 

levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non 

impliquen moverse do posto escolar. 

 



12) Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas 

identificación de espazos ou salas para asignar a grupos. 

Todas as aulas do centro asignadas a grupos que non son de convivencia estable 

permiten gardar a distancia mínima interpersoal de 1,5 metros e medio. 

 

13) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, 

departamento de orientación ou aulas especiais do centro. Modelo de 

cuestionario avaliación de medidas como anexo ao Plan. 

As aulas de PT e AL permiten gardar a distancia mínima interpersoal e as medidas para 

o seu uso coinciden coas medidas para o uso das aulas ordinadas, recollidas nos puntos 

12 e 23 deste plan. A sala onde se ubica o departamento de orientación mide 17,64 m2; 

o número máximo de alumnos que acudirá simultáneamente ao departamento será 2, 

número que permite gardar unha distancia interpersoal de 1,5 metros. 

 

14) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

Todo o profesorado dispón dunha hora semanal de atención ás familias. As titorías 

realizaranse por vídeoconferencia empregando a plataforma con soporte institucional 

Cisco Webex, salvo circunstancias excepcionais nas que se empregará a vía telefónica 

ou moi excepcionais, nas que poderá acudir o proxenitor ou titor legal ao centro e 

reunirse con máscara nun espazo asignado para tal fin, o máis próximo posible a 

entrada ao centro, dotado con material de limpeza e que permita gardar a distancia 

mínima interpersoal. 

Para realizar as titorías é preciso que a familia solicite cita previa cun mínimo de 24 

horas de antelación por correo electrónico, a través sistema de mensaxería de Edmodo 

ou vía telefónica ao 988230401 de luns a venres de 10:15 a 12:15h. 

 

15) Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro 

(provedores, visitantes, persoal do concello...). 

A canle principal de información ás familias e persoas alleas ao centro e o sitio web 

http://www.feijoozorelle.com/ e as páxinas nestas redes sociais: 

• Facebook: https://www.facebook.com/colexiopadrefeijoozorelle 

• Twitter: https://twitter.com/feijoozorelle  

• Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC1QAOXqEzjUzfG29VRbuv7w 

• Instagram: https://www.instagram.com/colexiopfzorelle/ 

Poden porse en contacto co centro a través das seguintes contas de correo electrónico: 

• cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es 

http://www.feijoozorelle.com/
https://www.facebook.com/colexiopadrefeijoozorelle
https://twitter.com/feijoozorelle
https://www.youtube.com/channel/UC1QAOXqEzjUzfG29VRbuv7w
https://www.instagram.com/colexiopfzorelle/
mailto:cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es


• feijoozorelle@gmail.com 

Tamén poden contactar por vía telefónica, de luns a vernes de 10:30 a 12:30 nestes 

números: 

• 988230401 

• 691689758 

O equipo COVID conta con este blog, que inclúe formulario de contacto: 

https://equipocovidzorelle.blogspot.com/ 

 

16) Uso da máscara no centro. 

O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do 

mantemento da distancia interpersonal. A obriga de utilización de máscara farase 

efectiva no momento no que o alumno/a cumpra os 6 anos de idade independentemente 

do curso no que se atope matriculado. Será obriga do alumnado levar cando menos 

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

caso necesario, como por exemplo no comedor. 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.  

O uso de máscaras non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara 

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

autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan 

inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada 

polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada. 

Dentro da información a subministrar ás familias o alumnado e o persoal dos centros 

incluése a formación precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou 

necesidade de lavado e os sistemas de conservación e gardado durante períodos 

breves de non uso. Na cartelería do centro existe unha específica que lembre a 

formación sobre uso de máscaras. 

 

17)  Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 Este “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que 

estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado 

por calquera membro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión na páxina 

web do centro, nas redes sociais nas que o centro dispón de páxina propia e no blog do 

equipo COVID. Informarase a toda a comunidade educativa da súa existencia e de 

material derivado para facilitar a difusión da información (infografías, folletos, pósters, 

mensaxes nas redes sociais, etc.) 

mailto:feijoozorelle@gmail.com
https://equipocovidzorelle.blogspot.com/


MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

18) Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a 

limpar de xeito frecuente. 

O persoal de limpeza do centro está formado por 4 membros que seguirán este 

protocolo de limpeza nos horarios semanas que figuran no apartado 19 deste plan: 

• A limpeza farase polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos 

que o precisen en función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde 

será de polo menos dúas veces ao día. 

• Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto 

máis frecuentes como tiradores das portas, mesas, mobles, pasamáns, piso, 

teléfonos, perchas e outros elementos de similares características, así como de 

billas, elementos das cisternas e outros dos aseos. 

• Durante a xornada lectiva un dos membros do servizo de limpeza realizará unha 

limpeza de superficies de uso frecuente e, no caso dos aseos, de polo menos 

dúas veces por día. En todo caso nos aseos existirá xaboeiras ou material de 

desinfección para ser empregado polo usuarios voluntariamente. 

• As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos 

traballadores, tales como áreas de descanso, vestiarios, taquillas, aseos, e 

cocina. 

• Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo 

compartidos, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, deixando que 

actúe o produto de limpeza, con especial atención ao mobiliario e outros 

elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por 

máis dun usuario quen realizará ao finalizar o uso individual a limpeza dos 

elementos utilizados. Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso 

compartido, limpará a superficie do teclado, do rato e da pantalla con xel 

desinfectante. 

• 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. 



• Vixiarase a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con 

tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar 

calquera contacto accidental. 

• Realizaranse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de 

polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada 

xornada (mañá e tarde), durante a totalidade dos recreos, cando menos 5 

minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos durante a 

duración destas. As portas das aulas permanecerán sempre abertas, coas 

ventás abertas para favorecer a circulación de aire e, especialmente se as ventás 

se atopan pechadas. As ventás dos corredores permanecerán abertas para 

facilitar a ventilación. 

• Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible. Débese aumentar a subministración de 

aire fresco e non se debe usar a función de recirculación do aire interior. 

• Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes 

alumnos/as de xeito consecutivo (orientador/a, profesor/a especialista, ou 

calquera outro) desinfectaranse as superficies usadas e ventilarase a aula ou 

sala polos menos 5 minutos logo de cada sesión. 

 

18)  Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou 

mensual de tarefas. 

Dos catro membros do persoal de limpeza, un terá horario de mañá e os tres 

restantes de tarde. Salvo casos exepcionais, non haberá alternacia de tarefas; 

cada membro realizará as tarefas no horario que figura a continuación: 

• O membro 1 ten un horario de permanencia de luns a venres das 8 ás 16 h 

durante o que encargarase da limpeza de superficies de uso frecuente, dos 

aseos, da cocina e o comedor. 

• O membro 2 ten un horario de permanencia de luns a venres das 15 ás 19 horas 

durante o que encargarase da limpeza de superficies de uso frecuente, dos e 

aseos e das aulas dos andares 2º e 4º. 

• O membro 3 ten un horario de permanencia de luns a venres das 16 ás 20 horas 

durante o que encargarase da limpeza de superficies de uso frecuente, dos e 

aseos e das aulas dos andares 1º e 3º. 

• O membro 4 ten un horario de permanencia de luns a venres das 16 ás 20 horas 

durante o que encargarase da limpeza de superficies de uso frecuente, dos e 



aseos e das aulas da planta baixa e do sótano, que inclúe o ximnasio e o patio 

de recreo. 

 

20) Material de protección para a realización das tarefas de limpeza. 

O persoal de limpeza disporá de material de protección que inclúe xel hidroalcohólico e 

os seus dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, 

papeleiras de pedal e máscaras de protección. O uso de luvas limitarase ao persoal de 

limpeza no momento de utilizar substancias abrasivas para a pel, así como ao persoal 

Auxiliar Técnico Educativo naqueles usos de asistencia á hixiene persoal do alumnado 

atendido, tal e como se viña facendo antes da emerxencia sanitaria. As luvas serán 

postas, retiradas segundo a instrucións previstas e refugaranse na fracción resto. 

 

21)  Cadro de control de limpeza dos aseos 

O equipo COVID será o encargado de revisar diariamente o cumprimento do seguinte 

cadro de control de limpeza dos aseos: 

Cadro de control de limpeza dos aseos 

Aseo:  masculino / femenino        Andar:  

Asina no turno correspondente cada vez que completes as tarefas: 

 
Luns, data:  

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Retretes    

Lavabo    

Pomos    

Chan    

Papeleira    

 
Martes, data:  

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Retretes    

Lavabo    

Pomos    

Chan    

Papeleira    

 
Mércores, data:  

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Retretes    



Lavabo    

Pomos    

Chan    

Papeleira    

 
Xoves, data:  

 

 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Retretes    

Lavabo    

Pomos    

Chan    

Papeleira    

 
Venres, data:  

 

 Turno 1  Turno 2 Turno 3  

Retretes    

Lavabo    

Pomos    

Chan    

Papeleira    

 

22) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar 

en cada aula). 

Modelo para as aulas de educación infantil e primaria:  

Rexistro para a ventilación das aulas de infantil e primaria 

Marca cun X a celda que corresponda e indica a duración en minutos. 

Luns, data:  
Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión  Pausa para a 

merenda 
  

3ª sesión  

Entre a 3ª e 4ª sesión as xanelas han de quedar abertas. OBSERVACIÓNS 

4ª sesión  

5ª sesión  

Martes, data:  
Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión  Pausa para a 

merenda 
  

Aula: 

______

_ 



3ª sesión  OBSERVACIÓNS 

Entre a 3ª e 4ª sesión as xanelas han de quedar abertas. 

4ª sesión  

5ª sesión  

Mércores, data:  
Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión  Pausa para a 

merenda 

  

3ª sesión  OBSERVACIÓNS 

Entre a 3ª e 4ª sesión as xanelas han de quedar 

4ª sesión  

5ª sesión  

Xoves, data:  
Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión  Pausa para a 

merenda 

  

3ª sesión  OBSERVACIÓNS 

Entre a 3ª e 4ª sesión as xanelas han de quedar 

4ª sesión  

5ª sesión  

Venres, data:  
Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión  Pausa para a 

merenda 

  

3ª sesión  OBSERVACIÓNS 

Entre a 3ª e 4ª sesión as xanelas han de quedar 

4ª sesión  

5ª sesión  

• Cando remate as última sesión as xanelas quedarán abertas e serán pechadas polo persoal de 

limpeza logo que remate a limpeza da aula. 

 

Modelo para as aulas de ESO e Bacharelato: 

Rexistro para a ventilación das aulas de ESO e Bacharelato 

Marca cun X a celda que corresponda e indica a duración en minutos. 

Luns, data:  

Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

Aula: 

_______ 



1ª sesión   SI NON 

2ª sesión     

3ª sesión  Durante o recreo   

4ª sesión  Ó remate das 

sesións 
  

5ª sesión  De mañá   

6ª sesión  Da tarde   

7ª sesión  
 

8ª sesión  

Martes, data:  

Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión     

3ª sesión  Durante o recreo   

4ª sesión  Ó remate das 

sesións 
  

5ª sesión  De mañá   

6ª sesión  Da tarde   

7ª sesión   

Mércores, data:  

Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión     

3ª sesión  Durante o recreo   

4ª sesión  Ó remate das 

sesións 
  

5ª sesión  De mañá   

6ª sesión  Da tarde   

7ª sesión   

Xoves, data:  

Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión     

3ª sesión  Durante o recreo   

4ª sesión  Ó remate das 

sesións 
  

5ª sesión  De mañá   

6ª sesión  Da tarde   

7ª sesión   

Venres, data:  

Sesión X e duración As xanelas abertas (marcar cun X) 

1ª sesión   SI NON 

2ª sesión     

3ª sesión  Durante o recreo   

4ª sesión  Ó remate das 

sesións 
  



5ª sesión  De mañá   

6ª sesión  Da tarde   

7ª sesión   

 

 

 

 

23) 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 bolsa ou contedores con bolsa protexidos con tapa e accionados 

por pedal. 

• Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) depositarase 

na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha 

vez efectuadas as recollidas separadas). 

• No caso de que un/unha alumno/a ou unha persoa traballadora presente 

síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor 

onde se depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de 

lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, 

para o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza do espazo 

no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a 

persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña 

abandonado o centro educativo. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

24) Rexistro e inventario do material do que dispón o centro. 

Un dos catro membros do equipo COVID, en colaboración coa secretaría, será o 

encargado de rexistrar e inventariar todo o material de protección para  actividade propia 

do centro, tanto os elementos de sinalización e máscaras de protección que subministre 

a consellería como os equipos de protección que non sexán centralizados por este 

organismo, en especial xel hidroalcohólico e os seus dispensadores, panos 

desbotables, materiais de limpeza e desinfección, luvas, papeleiras de pedal, impresión 

de cartelería e, cando resulten insuficientes, máscaras de protección. 

O centro disporá dun inventario en formato dixital que se actualizará con cada novo 

aprovisionamento e que conterá información sobre: 

• Tipo de material  

•  Número de unidades 

Cando remate a última sesión as xanelas quedarán abertas e serán pechadas polo persoal de limpeza 

logo que remate a limpeza da aula. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YATaS2-Se4lALU_eMDgCcwb2dJSONvNHHyAooisXTeY/edit?usp=sharing


• Número de rexistro 

• Data de compra 

• Provedor 

• Custo 

• Destinatarios (profesor, alumno(s) ou persoal non docente  

• Localización 

• Data de entrega 

• Incidencias 

 

25) Determinación do sistema de compras do material de protección. 

O día que inicie o curso 2021-22 o centro terá rexistrado, inventariado e listo para usar 

material de protección que garanta o cumprimento das medidas expostas neste plan 

como mínimo durante o primeiro trimestre. O membro do equipo COVID encargado do 

rexistro e do inventario xestionará, en colaboración coa secretaría, un documento en 

liña que o persoal docente e non docente encherá con peticións de reposición e que se 

revisará semanalmente para planificar as compras. Dependendo das necesidades 

recollidas nese documento, faranse pedidos que garantan o aprovisionamento e 

reposición adecuados e tomaranse medidas no caso que se produza un consumo 

indebido do material de protección. 

 

26) Procedemento de distribución e entrega de material e da súa 

reposición. 

O equipo Covid será o encargado de distribuir e entregar o material de protección 

previamente rexistrado. O material será entregado, segundo corresponda, ao persoal 

de limpeza ou ao profesorado, quen velará polo seu consumo adecuado. Durante ou 

inmediatamente despois da entrega, o equipo actualizará estes apartados incluídos no 

inventario referido no punto 24: 

• Destinatarios (profesor, alumno(s) ou persoal non docente 

• Localización 

• Data de entrega 

• Incidencias 

O equipo COVID, en colaboración coa secretaría, revisará semanalmente o documento 

en liña referido no punto 24 para xestionar reposicións (cuxa entrega quedará recollida 

no inventario) e para planificar compras. 

 

XESTIÓN DOS GROMOS 



 

27) Medidas de xestión dos gromos 

Para xestionar os posibles gromos, o centro seguirá as medidas recollidas nas páxinas 

27-30 do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 das Consellerías de 

Sanidade e Educación, que define gromo como a aparición súbita dunha enfermidade 

epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou 

brote. 

Xestión dos gromos 

• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e otros profesionais que 

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

illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria 

por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 

COVID-19. Tampouco acudirán ao centros 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 ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos” e das Instrucións publicadas o día 10 de 

setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: Levarase a un 

espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto 

ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado) de acordo 

coas pautas establecidas no Plan de Continxencia 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 abandonará o centro protexido por unha máscara cirúrxica e pedirá 

cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro 

educativo comunicará os datos do positivo ao centro de saúde de referencia e 

incluirá á rede de contactos a través da aplicación “EduCovid” para a 

identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

Escenarios no suposto de gromos 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena 

dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou 

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



conformidade co previsto na “Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 

en centros educativos”, e o “Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao 

virus SARS-CoV-2 no ámbito educativo de Galicia”, cos seguintes supostos: 

• Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto 

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

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

metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a 

máscara os contactos serán determinados 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 en corentena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán 

mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 días. O restante 

alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá 

continuar coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle 

unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás 

persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

• 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 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 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de 

contacto estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no apartado 14 do Plan de Continxencia do centro relativas ao ensino a 

distancia. 

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

educativo ou 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. 

 



28)  Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicación das 

incidencias á autoridade sanitaria e educativa, que serán as integrantes 

do equipo COVID. 

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

alumnado, profesorado ou persoal do centro, preferiblemente a persoa coordinadora do 

equipo formado na COVID-19, ou calquera dos otros dous membros, contactará coa 

Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo, (sen prexuízo do uso da canle 

informática sinalada no punto 11). Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen 

investigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe 

de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a 

consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en 

corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. O 

equipo Covid-19 estará en disposición de dispoñer no menor prazo de tempo dunha 

relación de todo o alumnado e do persoal do centro (a información deberá agruparse 

por aula e co profesor asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma) no 

que figure a identificación persoal, un ou varios números de teléfono de contacto e o 

enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades sanitarias. 

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

telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 

diagnóstico.  

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 

VULNERABILIDADE 

 

29) Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura 

territorial e de solicitude, de ser o caso de persoal substituto. 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 

traballadores vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 

condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección 

de forma rigorosa. 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. Cando un/unha 

traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos sinalados no punto do Protocolo 

de adaptación ao contexto da COVID 19, a saber: as persoas con enfermidade 



cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, 

enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida (IMC>40), embarazo e 

maiores de 60 anos, deberanse seguir os seguintes pasos: 

1. A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, 

deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro na que exprese que 

concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e 

susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo III neste plan). 

2. A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que 

se indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e 

determinación das medidas de protección existentes (anexo IV neste plan). 

3. A dirección do centro remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación 

das peticións de valoración da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto 

cos informes emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da 

Consellería de Educación de Ourense.  

4. A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará 

mediante correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da 

súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do posto de 

traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa análise da devandita 

documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de traballo 

da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe. 

5. A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe 

preventivo adicional de carácter complementario ao Servizo de Prevención de 

Riscos laborais da Consellería de Educación, quen, a súa vez, o recadará do 

servizo sanitario preventivo contratado. A actuación do servizo sanitario non 

suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a nin do facultativo 

e realizarase a través da análise da documentación que aquel/a lle achegue. 

Resulta obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación 

requirida polo servizo sanitario nun prazo máximo de 3 días hábiles; no caso 

contrario, entenderase que desiste da súa petición. 

6. O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico 

e ás autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos 

traballadores. 

7. Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/ traballador/a terá a obriga 

de acudir presencialmente ao centro. 

8. No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer 

algunha das seguintes medidas: 



a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na 

traballador/a e que haberá que seguir mantendo as medidas de 

prevención establecidas neste plan e que polo tanto pode realizar a 

súa actividade presencialmente. 

b)  Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o 

risco na saúde da persoa traballadora, realizará un informe de 

adaptación de posto no que se lle indiquen ao responsable da 

dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e 

protección que se deban adoptar. Estas medidas poderán consistir 

na adaptación do posto de traballo, dotación dunha protección 

adecuada que evite contacto ou de recolocación a outras funcións 

exentas de risco. 

c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de 

realizar as medidas do punto anterior, o facultativo emitirá informe en 

que indique a imposibilidade de adaptación do posto de traballo e a 

imposibilidade de aplicar unha protección adecuada que evite o 

contaxio ou recolocación a outras funcións exentas de risco e, polo 

tanto, considerarase ao/a traballador/a como especialmente sensible 

para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade 

laboral. Para efectos do estudo das circunstancias concorrentes para 

a declaración dun/ha traballador/a como especialmente sensible, 

realizarase o estudo das patoloxías do traballador en relación co seu 

posto de traballo, avaliando especificamente o risco que supoñen as 

súas funcións en relación coas súas doenzas. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

30) Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con 

horarios de ser o caso. Regulación da entrada de acompañantes do 

alumnado. 

O centro dispón dunha soa entrada que da acceso ao vestíbulo, un recinto de 72,60 m2.  

Esta será a única vía de acceso e de saída ao/do centro polo que o alumnado 

agruparase por cursos para as entradas e saídas, que seguirán un horario estrito e 

estarán supervisadas polos profesores titores ou, no seu defecto, por profesorado non 

titor que teña clase a primeira ou última hora co grupo correspondente. Velaquí a 

distribución de alumnos e os horarios de entradas e saídas: 



Quenda de mañá: 

ENTRADAS 

Hora Grupos de alumnos 
Profesores 

responsables 

9:00 Alumnado de 2º de Bacharelato 1 

9:00 Alumnado de 3º e 4º da ESO 4 

9:10 Alumnado de 1º e 2º da ESO 4 

9:30 Alumnado de 5º e 6º de primaria 2 

9:40 Alumnado de 3º e 4º de primaria 2 

9:50 Alumnado de 1º e 2º de primaria 2 

10:00 Alumnado de infantil 3 

 

SAÍDAS 

Hora Grupos de alumnos 
Profesores 

responsables 

14:15 

Alumnado de 2º de Bacharelato 

(agás os xoves e venres con saída ás 13:25) 
1 

Alumnado de 4º ESO A 

4 

Alumnado de 4º ESO B 

(agás os mércores con saída ás13:30) 

Alumnado de 3º ESO A 

(agás os xoves con saída ás13:30) 

Alumnado de 3º ESO B 

14:05 

Alumnado de 2º ESO A 

4 

Alumnado de 2º ESO B 

(agás os luns con saída ás 13:25) 

Alumnado de 1º ESO A 

(agás os martes con saída ás13:25) 

Alumnado de 1º ESO B 

12:30 Alumnado de 5º e 6º de primaria 2 

12:40 Alumnado de 3º e 4º de primaria 2 

12:50 Alumnado de 1º e 2º de primaria 2 

13:00 Alumnado de infantil 3 

 

 

 

 



Quenda de tarde: 

ENTRADAS 

Hora Grupos de alumnos 
Profesores 

responsables 

16:00 (só os luns) 
Alumnado de 2º de Bacharelato 1 

Alumnado de 4º ESO A e 3º ESO A 2 

16:10 (só os  luns) Alumnado de 1º ESO A e B e 2º ESO B 3 

16:50 (só os  luns) 
Alumnado de 2º ESO A, 3º ESO B e 4º 

ESO B 
3 

15:45 Alumnado de 5º e 6º de primaria 2 

15:40 Alumnado de 3º e 4º de primaria 2 

15:30 Alumnado de 1º e 2º de primaria 2 

15:20 Alumnado de infantil 3 

 

SAÍDAS 

Hora Grupos de alumnos 
Profesores 

responsables 

18:30 (só os luns) 
Alumnado de 2º de Bacharelato 1 

Alumnado de 3º e 4º da ESO 4 

18:40 (só os luns) Alumnado de 1º ESO A e 2º ESO A e B 3 

17:40 Alumnado de 1º ESO B 1 

17:45 Alumnado de 5º e 6º de primaria 2 

17:40 Alumnado de 3º e 4º de primaria 2 

17:30 Alumnado de 1º e 2º de primaria 2 

17:20 Alumnado de infantil 3 

 

O alumnado entrará e sairá do centro de forma ordeada e áxil, de un en un, respectando 

sempre o horario e a distancia de 1,5 metros. No vestíbulo, haberá sinalizacións no piso 

que marquen 2 ringleiras de entrada e 2 de saída, nas que se colocarán os alumnos, 

que serán conducidos a súa aula polo profesor responsable. 

Queda estritamente prohibida a entrada de acompañantes ao alumnado ou persoal alleo 

ao centro durante os horarios de entrada e saída, salvo casos excepcionais de 

alumnado de infantil, que, previo aviso, poderá chegar ao centro acompañado dun 

familiar e agardar nun espazo diferenciado para a entrada a aula. Os acompañantes 

deberán usar máscara. Os alumnos con NEE que así o precisen accederán e sairán 

antes ou despois dos horarios de saída e entrada aquí expostos. Para evitar 



aglomeracións no exterior do centro e permitir a entrada gradual, recomendase chegar 

non máis de 5 minutos antes da hora sinalada, respectando sempre a distancia de 

seguridade de 1,5 metros. 

O profesorado responsable debe entrar no centro como mínimo 5 minutos antes do 

horario de entrada do grupo que lle corresponda supervisar. 

As familias ou persoas alleas á comunidade educativa poderán acceder ao centro en 

horario de atención ao público: de luns a venres, de 10:30 a 12:15. De non poder 

achegarse neste horario, será preciso solicitar cita previa vía telefónica no 988230401 

ou no correo: cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es 

 

31)  Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no 

centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. 

O centro só dispón dunha porta de entrada e de saída localizada na planta baixa que 

da acceso ao vestíbulo. Xa dentro do edificio, débese seguir en todo momento a 

sinalización marcada no chan, subir as escaleiras de ser o caso e evitar tocar a varanda.  

O uso do ascensor estará limitado ás persoas con mobilidade reducida. 

Todas as salas estarán ventiladas segundo as medidas recollidas no punto 22 deste 

plan e as portas ficarán abertas sempre que fose posible. 

Os baños empregaranse durante os recreos e o seu uso será graduado. Só unha persoa 

pode acceder a cada un dos baños ao mesmo tempo e é obrigatorio lavar as mans 

despois do seu uso. 

As zonas comúns ou áreas de tránsito utilizaranse o menos posible para pasar dun 

espazo a outro, e estará prohibido o seu uso para outro tipo de actividades (conversas, 

comida, etc.). 

 

32) 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. 

O centro dispón de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras e zonas 

de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do 

COVID 19 e medidas de hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a 

información sobre hixiene individual. 

A cartelería de uso preferente é a subministrada pola administración autonómica en 

tamaño A3 ou superior. Na medida do posible evitaremos, para facilitar a limpeza, a 

colocación de anuncios, collages, murais, ou outro material non relacionado coa 

prevención nas paredes de corredores e aulas. 

mailto:cpr.padrefeijoo.zorelle@edu.xunta.es


A sinaléctica informará do sentido a seguir para desprazarse no centro para garantir en 

todo momento a distancia de seguridade. 

 

33) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

Non se aplica xa que o centro non conta con alumnado transportado. 

 

34) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia. 

Non se aplica xa que o centro non conta con alumnado transportado. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

35) Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades 

previas ao inicio da xornada. As medidas e determinacións que figuren 

no plan deberán ser coordinadas coa ANPA ou concello que preste ou 

organice o servizo e incorporaranse ao presente Plan. 

O centro ofrece un servizo de programa de madrugadores xestionado polo propio centro 

que comeza ás 7:50 horas e remata á hora de entrada de cada grupo en quenda de 

mañá, tal e como figura no punto 30 deste plan. O programa conta cun profesor 

responsable por un máximo de 25 alumnos. As medidas de entrada e saída para este 

programa son as mesmas que as expostas no punto 30. O uso dos espazos neste 

programa segue as medidas recollidas no punto 11 deste plan; gardarase unha distancia 

interpersoal de 1,5 metros, os espazos contarán co material de protección necesario e 

serán hixienizados e ventilados conforme ao exposto nos puntos 18 e 22. 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. 

36) Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da 

xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser 

coordinadas co organizador do servizo. 

As actividades extraescolares están xestionadas polo centro e foron aprobadas polo 

Consello Escolar en xuño de 2021. A previsión de actividades era a seguinte: 

Actividade Número de sesións e duración 

Coro 1 sesión semanal de 1 hora 

Preparación exames inglés Cambridge 2/3 sesións semanais de 1 hora segundo 

o nivel 



Judo 2 sesións semanais de 1 hora 

Fútbol sala 2 sesións semanais de 1 hora 

Francés 2 sesións semanais de 1 hora 

 

Para garantir o cumprimento das medidas establecidas polas autoridades sanitarias e 

educativas e manter os grupos de convivencia estable en educación primaria, todas as 

actividades extraescolares acordouse a paralización de todas as actividades 

extraescolares agás a preparación de exames de inglés Cambridge para os alumnos de 

bacharelato. 

 

37) Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar. 

O centro non conta con ANPA. As xuntanzas do Consello Escolar, tanto ordinarias como 

extraordinarias, terán lugar de forma telemática a través de reunións virtuais convocadas 

e organizadas polo equipo directivo empregando o servizo con soporte institucional 

Cisco Webex.  

 

38) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias. 

As titorías realizaranse por vídeoconferencia empregando a plataforma con soporte 

institucional Cisco Webex, salvo circunstancias excepcionais nas que se empregará a 

vía telefónica ou moi excepcionais, nas que poderá acudir o proxenitor ou titor legal ao 

centro e reunirse nun espazo asignado para tal fin.  

Para realizar as titorías é preciso que a familia solicite cita previa cun mínimo de 24 

horas de antelación por correo electrónico, do sistema de mensaxería de Edmodo ou 

vía telefónica ao 988230401 de luns a venres de 10:15 a 12:15. 

As xuntanzas coas familias tamén realizaranse por vídeoconferencia usando Cisco 

Webex e serán convocadas e xestionadas polo titor do grupo e/ou por un membro do 

equipo directivo. 

 

39) Normas para a realización de eventos. 

Non se realizarán eventos de forma presencial. A organización e celebración de festivais 

ou datas sinaladas realizarase de forma telemática empregando as canles de 

comunicación virtual das que dispón o centro: sitio web, canle en Youtube, servizo de 

vídeoconferencias con Cisco Webex, páxinas en redes sociais, blogs, etc. 

 



MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

40) Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro 

educativo, establecemento dun espazo de espera para o alumnado 

transportado. Criterios de ser o caso de priorización do alumnado para 

o uso do transporte. 

Non se aplica xa que o centro non conta con alumnado transportado. 

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

 

41) Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos 

lugares ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o 

resto do persoal do centro. 

O servizo de comedor escolar no centro é de xestión indirecta e ten lugar nunha sala de 

93,67 m2, con capacidade para ter a un máximo de 20 comensais separados por 1,5 

metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. O 

alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no 

ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior 

separando os grupos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos durante todo 

o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade. Haberá un  rexistro dos lugares 

que ocupan cada un dos nenos, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en 

caso de gromos. 

As medidas específicas do uso do comedor están baseadas no apartado 14 do 

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19:  

• Será obrigatorio o uso de máscara para o alumnado excepto no momento 

específico da alimentación, incluíndo o tempo de agarda ata o inicio do servizo 

e o período entre os distintos pratos. 

• Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, 

de xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza, sen prexuízo do 

establecido para os grupos colaborativos. Haberá un rexistro de lugares que 

ocupan cada un dos/as nenos/as, co obxectivo de facilitar a localización dos 

contactos en caso de gromos. Se fose posible, recoméndase que cada neno 

ocupe o mesmo lugar. 

• Os menús serán os utilizados habitualmente segundo a tempada e de acordo 

cos informes de intolerancias e dietas especiais que o alumnado poida seguir. 

https://docs.google.com/document/d/1WdUtjZRv3f-2So-2cZcM1_7cc2fZGys0GBihMxP-9q0/edit?usp=sharing


Cando sexa posible os menús serán empratados en cociña e servidos 

individualmente.  

• Os pratos serán individuais e non poderán ser compartidos entre o alumnado. A 

auga poderá servirse nunha soa xarra, pero deberá servila sempre unha mesma 

persoa. Non se poñerán na mesa utensilios de uso común, como aceiteiras e 

vinagreiras, cestos de pan para a mesa, etc. 

• O Equipo Covid do centro disporá dun plano de situación no que constarán os 

postos fixos asignados a cada alumno/a para garantir o control e seguimento 

epidemiolóxico. Levarase control diario da asistencia do alumnado ao comedor 

co mesmo fin.  

• Recolleranse os distintos grupos de convivencia estable na porta da aula e serán 

acompañados ao comedor, utilizando mascara polos corredores e mantendo o 

distanciamento entre os grupos.  

• Antes e despois de acceder ao comedor, o alumnado, mantendo o grupo de 

convivencia estable, deberá ir ao baño do andar que lle corresponda para 

realizar a hixiene de mans.  

• Será obriga do alumnado levar, como mínimo, unha segunda máscara de 

recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como 

por exemplo no comedor. 

• Queda eliminada a opción de cepillado dos dentes, que deberá adiarse á 

chegada ao fogar ou residencia.  

• Os local utilizado no servizo de comedor ventilarase con ventilación cruzada 

cando menos 15 minutos antes e 15 minutos despois de cada quenda. As portas 

permanecerán abertas e se as circunstancias meteorolóxicas o permiten 

manterase unha mínima ventilación cruzada durante todo o servizo 

• Cando remate a comida, o alumnado sairá por orden segundo están sentados 

nas cadeiras e agruparanse nos patios dos recreos, ou outros espazos 

habilitados para o efeito, ata que os familiares os recollan por grupos de 

convivencia estable ou grupos previos establecidos para tal fin, ou ata o inicio da 

actividade lectiva de tarde, nos casos de horario partido. Unha vez sexan 

recollidos polas familias, deberán abandonar o recinto escolar. 

• No caso de detección de síntomas compatibles coa Covid-19 nun usuario 

durante o servizo de comedor, informarase á dirección do centro e ao Equipo 

Covid e contactarase coa súa familia que deberá presentarse no servizo o antes 

posible. 



• Illarase ao menor no espazo destinado polo centro para tal fin, que deberá ser 

coñecido polos responsables e persoal do comedor independentemente do 

réxime de xestión.  

Estableceranse un mínimo de 2 quendas de comida cun mínimo dunha persoa 

colaboradora por un máximo de 20 comensais. A distribución das quendas poderá variar 

segundo o número de usuarios que soliciten este servizo. 

Quenda Hora Grupos 

1 12:40 Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º EP 

2 13:30 Alumnado de 1º e 2º de primaria, EI e 

ESO 

 

O centro non conta con servizo de cafetaría. 

 

42) Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que 

debe ser o mesmo durante as diferentes quendas. 

O persoal colaborador levará a máscara en todo momento salvo cando teñan o menú 

na mesa; respectará as rateos que correspondan ao número de alumnos/as presentes 

en cada unha das quendas e terá un horario fixo no que supervisará ao mesmo grupo 

de alumnos. Seralle de aplicación todo o previsto con carácter xeral para o persoal de 

centros educativos. A tal fin deberá realizar o cuestionario de Autoavaliación Covid-19 

antes da incorporación á súa quenda de traballo e proceder de acordo coas instrucións 

xerais para centros educativos. 

 

43) Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma. 

Haberá un membro do persoal de cociña e un membro de limpeza que teñen a obriga 

de lavar e desinfectar todo o enxoval, e electrodomésticos e utensilios que se utilicen no 

proceso de elaboración dos menús.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

44) Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do 

centro tales como aulas especiais (tecnoloxía, música, debuxo, inglés, 

laboratorios, ...) ximnasios, pistas cubertas, salóns ou calquera outro 

espazo de uso educativo. As previsións incluirán as normas de uso e 

limpeza. 

Sen prexuízo da aplicación das normas do punto 11 neste plan, no caso de aulas de 

desdobre, talleres, laboratorios, aulas de música, debuxo ou informática extremáranse 



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

tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia 

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. Nos casos de utilización de instrumentos de vento 

(especialmente no caso de frauta) nas clases de música ou nos exercicios de canto a 

distancia interpersonal elevarase a 3 metros. 

Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais 

con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 

grupos e minimizando o contacto con materiais. En todo caso evitarase que do 

alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5 metros. 

 

45) Existirán determinacións específicas para a materia de educación 

física. 

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do 

posible minimizando o uso de materiais que teñan que ser usados por varios alumnos e 

procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso. Realizaranse as 

modificacións precisas na programación da materia; o uso da máscara será obrigatorio 

agás nas actividades que se realicen no exterior, de maneira individual, a máis de 2 

metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica. Na medida 

do posible minimizarase o uso de materiais que teñan que ser usados por varios 

alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso ou a realización 

de hixiene de mans. Coidarase especialmente do uso da máscara nos ximnasios ou 

polideportivos pechados con ventilación reducida. 

 

46) Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou 

espazos de uso educativo. 

Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral 

é que o alumnado non cambiará de clase. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de 

clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula, avisarase ao profesor anterior para 

que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada 

e paulatina do alumnado. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, gardando a 

distancia mínima de seguridade interpersoal. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da 



nova aula en ringleira de 1 gardando a distancia de seguridade, evitándose a formación 

de aglomeracións de alumnado. 

Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo 

anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen 

agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante 

hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

 

47)  As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de 

uso acomodadas as xerais establecidas no protocolo. 

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo para garantir a distancia de 

seguridade de 1.5 metros. Para poder acceder á biblioteca, a persoa responsable 

establecerá un sistema con cita previa para alumnos de ESO e bacharelato. O alumnado 

debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 

poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen 

os postos dispoñibles. Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os 

postos que teñan ocupado. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto 

deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas antes de 

volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando 

implique un uso compartido mentres dure a situación excepcional. 

Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias recollidas neste plan. 

 

48) Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas 

con carácter exclusivo en atención á realidade do centro. 

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior ao 50% do seu 

aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.  

Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda 

vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a distancia nas ringleiras de 

entrada e saída. 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 

unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro. 

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. 

 



MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

49) As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso 

incluso as divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase 

pormenorizadamente no plan con asignación de espazos a grupos ou 

niveis e coas previsións propias para os grupos estables de 

convivencia. 

Haberá 2 espazos de recreo que serán ocupados polos grupos de recreo nos horarios 

que figuran no seguinte cadro: 

Espazo 1 de 280 m2 localizado no 1º andar  

Horario de mañá 

Grupo Horario Profesor 

supervisor 

Grupo de 

Convivencia 

Estable 

4º infantil (3 anos) 11:00-11:20 1 Si 

5º infantil (4 anos) 11:30-11:50 1 Si 

6º infantil (5 anos) 12:00-12:20  1 Si 

 

Horario de tarde 

Grupo Horario Profesor 

supervisor 

Grupo de 

Convivencia 

Estable 

4º infantil (3 anos) 16:20-16:30 1 Si 

5º infantil (4 anos) 16:35-16:45 1 Si 

6º infantil (5 anos) 16:50-17:00 1 Si 

 

 

Espazo 2 de 1500,40 m2 localizado no sótano. Estará dividido en 2 zonas cuxa 

separación estará sinalada. Na medida do posible, cada zona estará ocupada por un só 

grupo de convivencia estable. 

Grupo(s) Horario Profesor(es) 

supervisor(es) 

Grupo de 

Convivencia 

Estable 

1º de primaria  11:45-12:00 1 Si 

2º de primaria 11:45-12:00 1 Si 

3º de primaria 12:05-12:20 1 Si 



4º de primaria 12:05-12:20 1 Si 

5º de primaria 11:10-11:25 1 Si 

6º de primaria 11:10-11:25 1 Si 

1º ESO -A 10:50-11:05 1 Non 

1º ESO -B 10:50-11:05 1 Non 

2º ESO -A 10:25-10:40 1 Non 

2º ESO -B 10:25-10:40 1 Non 

3º ESO -A 11:30-11:45 1 Non 

3º ESO -B 11:30-11:45 1 Non 

4º ESO -A 12:25-12:40 1 Non 

4º ESO -B 12:25-12:40 1 Non 

2º de Bacharelato 11:30-11:45 1 Non 

 

• Ademais do tempo de recreo, os grupos poden facer un 2º descanso dun máximo 

de 15 minutos de duración dentro da aula e no seu posto escolar como mínimo 

1 hora e media antes ou despois do inicio ou finalización do seu recreo. Durante 

este descanso os alumnos poderán levantarse para realizar pequenos 

estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto 

escolar. Poderán compartirse obxectos coas medidas de hixiene necesarias, é 

decir, limpar o obxecto con líquido desinfectante e pano desbotable antes e 

despois de ser usado e facer unha correcta hixiene de mans. 

 

50) Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do 

profesorado de vixilancia.  

O criterio prioritario para a asignación do profesorado de vixilancia é que este sea 

membro do grupo estable de convivencia. De non ser posible, o criterio a continuación 

é que o profesor imparta aulas na sesión anterior ou posterior ao período de recreo. De 

tampoco ser posible este criterio, priorizarase ao profesorado que imparta aulas no 

grupo a supervisar. 

No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado e evitarase o uso de 

elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser 

compartidos. No caso de compartir obxectos, o profesorado de vixilancia comprobará 

que se toman as medidas de hixiene necesarias: limpar o obxecto con líquido 

desinfectante e pano desbotable antes e despois de ser usado e facer unha correcta 

hixiene de mans. 

 



 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA 

 

51) Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que 

estean situados na mesma. Tamén figurarán determinacións sobre o 

traballo en recantos e de uso do material da aula. 

Nestes niveis educativos iniciarase a xornada lectiva 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. Dado que o uso do xel 

hidro alcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente 

os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de ser accesibles 

sen supervisión. Por iso, restrinxirase o uso do xel hidroalcóholico e priorizarase o uso 

de agua e xabón ou outros tipos de solucións xabonosas. 

Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo.  

Para o xogo en recantos, delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual, 

garantindo a desinfección posterior ao seu uso, tanto do espazo e como dos materiais. 

Estes materiais non serán de moitas pezas serán de fácil desinfección. Eliminaranse 

xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios. 

 

52) A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión 

específica para os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo. 

Incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda. 

Os recreos están organizados en grupos de convivencia estable en quendas de 20 

minutos. O uso de máscara nestes grupos de idade cando formen grupos estables de 

convivencia non esixirá o uso obrigado de máscara nos recreos ou cambios de clase. 

Velaquí unha previsión de xogos e actividades a realizar no tempo de recreo: 

• UN, DOUS, TRES...ESCONDITE INGLÉS / UN, DOUS, TRES PLAN!: 

Seleccionamos a un neno que quedará de espaldas o resto do grupo, e en voz 

alta dirá  “Un,dous, tres escondite inglés”/“un, dous, tres plan!”, o grupo avanzará 

hacia adiante mentras avanzan poden moverse, facer muecas, saltar, rir… Unha 

vez o elixido xira a mirada hacia o grupo todos deberán permanecer inmóviles, 

tal como estaban. Será eliminado o que pille movéndose, de maneira que gana 

o que logre avanzar sin ser encontrado movéndose. Este xogo axuda aos nenos 

a mellorar o equilibrio, concentrarse e manter a calma. 



 

• AS AGACHADAS: Cando un neno/a atope a outro/a, en vez de tocarlle terá que 

dicir unha palabra clave para que este quede eliminado, poderase establecer 

una zona de eliminados na que se manteña a distancia. Agocharase un neno por 

lugar.    

 

• MÍMICA: Formanse como mínimo dous equipos. Por orden, cada membro fará 

mímica. O equipo que primeiro acerte gaña un punto. ADAPTACIÓN: As tarxetas 

que indican a acción serán manipuladas únicamente polo mestre ou ben dará as 

indicacións de forma oral para evitar material. 

• ANANO XIGANTE: Fórmase un círculo de pé. Un alumno/a é elixido como líder 

quen será o encargado de dicir as palabras “anano” ou “xigante”. O resto ten que 

agacharse ou estirarse segundo corresponda, a persoa que se trabuque queda 

eliminado. 

• A TORMENTA: Fórmanse dous equipos co mesmo número de integrantes. Cada 

integrante terá un número e colocaranse formando un círculo e mantendo unha 

distancia de mínimo 1,5 metros entre cada persoa. A distancia entre os dous 

grupos será aproximadamente de 10 metros. Un voluntario que non formará 

parte de ningún equipo dirá un número en voz alta, a persoa que teña dito 

número terá que dar unha volta ó equipo contrario e voltar ó seu lugar. O xogador 

que chegue de último será eliminado. Se outro xogador do seu equipo gaña, 

pode salvalo. 



 

• DIRECTOR DE ORQUESTRA: Eliximos a un neno/a que fará o papel de 

detective. Outro alumno/a será o director/a da orquestra, os demais deberán 

imitar todos os seus xestos e movementos. O xogo consiste en que o detective 

adiviñe quen é o director. 

• VEXO, VEXO: Trátase do tradicional xogo no que un dos menos que están a 

participar na actividade escolle mentamente un obxecto do seu arredor e os 

demáis participantes teñen que adiviñar de cal se trata tendo en conta as pistas 

que se lle van dando a través da cantiga do propio xogo: 

✓ Xogador/a 1= nen@ que escolle // Xogadores 2= nen@s que adiviñan o 

escollido. 

✓ Xogador/a 1: vexo, vexo... 

✓ Xogadores 2:  qué ves?  

✓ Xogador/a 1: Unha cousiña que é de cor.../Ten forma de.../O seu tamaño é... 

O primeiro que consiga adiviñar o obxecto é o seguinte en elexir un novo. 

• QUEN É QUEN?: Nesta actividade un ou unha d@s rapaces/rapazas fixarase 

noutr@ compañeir@ do xogo mentres que outro dos participantes tentará 

adiviñar en quén está a pensar esta persoa por medio de preguntas do tipo: é 

neno ou nena?, leva gafas?, ten o pelo largo?, o seu cabelo é loiro?... Se, por 

exemplo, a primeira pregunta feita responde que é nena, todos os nenos teñen 

que sentarse e só quedarán en pé as nenas, así é como a persoa que pregunta 

vai investigando quen é o elexido/a. 

• FUN Ó MERCADO: Mendiante este xogo traballarán a súa capacidade de 

concentración e a súa memoria dun xeito lúdico. Colocaranse en círculo cunha 

distancia entre cada membro do grupo de 1,5 metros e, se así o prefiren, 

sentaranse no chan. Un/Unha participante comezará o xogo dicindo:  Fun o 

mercado a comprar... (e engaden aquilo que se lles ocurra no momento), o 

seguinte ten que repetir o que dixo o anterior engandindo unha cousa máis que 

foi comprar ó mercado. Quedarán eliminados aqueles ou aquelas que non 

consigan lembrar os elementos da lista da compra na orde correcta. VARIANTES 



DESTE XOGO: tamén poden formar unha historia acumulativa entre todos os 

participantes seguindo as memas regras 

• UN, DOUS, BAM!: Os/as participantes situaranse nun círculo de pé respetando 

a distancia de seguridade. Cada persoa ten que dicir un número consecutivo ó 

que diga a persoa que estea a súa dereita. O obxectivo será chegar, por  

exemplo, ata o número 40. A dificultade será que non se pode dicir o número 3 

nin os números que conteñan este díxito, é dicir: 3, 13 e 33. No lugar de dicir os 

seus nomes, a persoa que lle toquen terá que dicir: BAM! No caso de que non 

se lembre, quedará eliminado.  Para ampliar a dificultade, o longo do xogo 

pódense ir sumando máis normas. Por exemplo, a persoa encargada de dicir o 

último número, neste caso 40, engadirá unha norma máis, coma que ó chegar o 

número 5 teño que dar unha palmada. 

• A FOTO: Neste xogo todos os participantes colocaranse nunha  ringleira 

respetando a disstancia xa citada en xogos anteriores agás un/unha deles, iste 

porase en frote da ringleira e mirará para ela con obxectivo de memoriizar ben 

as posicións que ocupan os seus compañeir@s. Despois de contar ata 10, debe 

dar a volta dando a espalda os compañeir@s. Neste momento dúas das persoas 

farán un cambio de posición. Finalmente, o participante que estaba de espaldas 

ten que darse a volta e conseguir adiviñar que foi o que cambiou, se o consegue 

gaña e manda sair o seguinte que lle toque adiviñar. 

• MAR, TERRA E AIRE: Os/as participantes desta actividade estarán repartidos 

polo espazo seleccionado, non teñen que gardar ninguha orde que non sexa 

respectar a distancia entre eles e cos demais. Un ou unha de eles/as colocarase 

en fronte do resto e comezará a dicir na orde que él ou ela queira as palaabras: 

mar, aire e terra. Cando diga” terra” @s xogador@s teñen que agacharse, se di 

“mar” terán que levantar os brazos e se di aire, terán que saltar. Aquelas persoas 

que se confundan, e sexan vistos polo emisor das palabras, quedarán 

automáaticamente eliminados ata a seguinte rolda. 

• NON FAGO O QUE DIGO: Os nenos e nenas situaranse en semicírculo e o que 

estea posicionado no extremo esquerdo comeza a darlle unha  orde o seu da 

dereita, pero mentres que lle di o que a acción que ten que levar a cabo, para 

despistar fará outra, por exemplo:  Orde: tócate a cabeza. Acción para confundir: 

saltar. As persoas que non fagan a orde ben, serán eliminadas ata quedar un ou 

dous gañadores. 

• VERDADEIRO OU FALSO: Unha persoa elexida é a que debe dicir oracións que 

poden ser verdadeiras ou falsas. No caso de que sexan verdadeiras o grupo ten 

que quedarse de pé e no caso contrario, deben sentarse no chan. Se alguén 



falla pode quedar eliminado ou engádeselle unha dificultad, por exemplo: estar 

cunha man na cabbeza todo o tempo ou de brazos cruzados,etc. 

Listado de xogos sen contacto físico e con material individual. 

1. CARREIRA DE SACOS 

Cada alumno terá un saco debidamente identificado co seu nome.  

2. XOGOS DEBUXADOS NO CHAN 

Pódense deseñar diferentes opcións, mais abaixo móstranse algunhas. O alumnado só 

necesita unha pequena pedra ou peza que estará identificado co seu nome. 

 

3. SALTAR Á COMBA 

Xogo que permite respetar a distancia recomendada. As puntas da corda pódense 

reforzar con cinta para que a súa desinfección sexa mais doada. 

4. O ELÁSTICO 

Xógase unindo os extremos dunha goma elástica de 4 metros aproximadamente. Dous 

nenos suxeitan a goma nos extremos. A persoa que está no centro vai realizando 

diferentes saltos e encrucilladas coa axuda das pernas, cando se equivoque cederá o 

seu turno. Pódense dar diferentes instrucións:  saltar e caer cos pes enriba, dentro ou 

fora do elástico, formar un rombo, saltar cada vez máis alto. 

5. O CHAN É MÁXICO. 

Para xogar é necesario facer dous equipos xa que a actividade básase nunha carreira 

de relevos. Os dous equipos colócanse en dúas filas, cada participante ten dúas follas 

de papel de xornal e teñen que conseguir chegar todos os participantes ó outro extremo 

da carreira sen pisar o chan, axundándose únicamente das follas que teñen que colocar 

no chan para non pisalo, se o pisan, deben volver o principio. Gaña o equipo que o 

consiga primeiro. 

Listado de xogos sen contacto físico e con algún material pero individualizado 

1. TULIPÁN 

É unha modalidade do pilla pilla, sólo teñen que por os brazos en crus coas pernas 

abertas e xa estaban en casa, posición a que se recurre cando ven que os van pillar. O 



malo e que teñen que quedar nesa postura ata que chega outro xogador e parse por 

debaixo das suas pernas para que o salve.  

 

2. CATRO ESQUINAS 

Para este xogo necesitamos facer grupos de 5 xogadores e marcar catro cantos 

formando un cadrado: 4 xogadores ocuparán as “esquinas” e o outro quedará no medio. 

O obxectivo e ir pasando dunha esquina a outra sen que o teu lugar sea ocupado por o 

xogador do medio. O que se queda sin esquina, vai o centro.  

3. ATRAPA A COLA 

Todos os participantes deben por enganchado na cinturilla da falda ou pantalón unha 

cola previamente feita con papel de periódico. En canto se de a señal, cada un intentará 

roubar as colas dos seus compañeiros, pero a vez escapando para que nadie roube a 

súa. Quen máis colas consiga, gañará o xogo. 

 

4. ESCONDITE 

Este xogo reúne aventura, emoción e destreza. un dos nenos e o encargado de atopar 

os outros e dalles tempo os seus compañeiros de esconderse, mentras conta con ollos 

pechados. Cando os atopa ten que ir a casa e dicir o nome de ese neno. O seu lugar 

tocaralle o participante que foi encontrado primeiro. 

5. “EL PISTOLERO” 

Neste xogo teñen que colocarse en círculo e un participante porase no centro cos ollos 

pechados, dar voltas sobre sí mesmo e, cando pare, sinalar a unha persoa. Esta debe 

agocharse e as que quedan a súa dereita e esquerda deben dicir o máis rápido posible 

o nome da outra persoa. Quen o diga máis tarde ou non o diga, ten que sentarse e 

queda fora do xogo. Gañan as últimas dúas persoas que queden en pé. A merenda 



realizarase de xeito individual no patio exterior para garantir o distanciamento sempre 

que o tempo o permita. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS 

 

53) Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene 

dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as 

alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os 

detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio 

continuo dos protocolos de prevención. 

Medidas xerais 

Ao inicio da actividade o alumnado será informado sobre as medidas e recomendacións 

a seguir e dotarase a estes espazos de carteis informativos. Estableceranse as medidas 

axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida desenvolver as 

actividades. 

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do 

alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, 

engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando 

sexa posible a utilización de materiais desbotables. 

O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización 

da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois 

de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 

Medidas específicas para o uso do laboratorio de bioloxía e xeoloxía 

Ao inicio de cada actividade o alumnado será informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir e dotarase a estes espazos de carteis informativos. 

Ás normas xerais básicas a ter en conta no uso dos laboratorios en condicións 

ordinarias, hai que engadir e modificar as normas por protocolo de prevención da 

COVID-19 tendo en conta unha nova distribución dos espazos, número de alumnos e 

organización e execución das prácticas.  Así mesmo ao laboratorio de Bioloxía e 

Xeoloxía accederán grupos de alumnado non superiores a sete alumnos o que permite 

asegurar a distancia de 1,5 metros. Ditas mesas son corridas en forma de U e poderanse 

situar tres alumnos na mesa da esquerda, dous na parte frontal e dous na mesa da 

dereita, garantindoo así a separación e evitando que se encaren na mesma mesa. 

Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible 

poida desenvolver as actividades; de darse este suposto ocuparía o posto marcado no 



esquema en color amarelo e o profesor/a estaría atendendo de xeito individualizado ao 

alumnado especialmente a ese alumno/a máis sensible, favorecendo a entrada e saída 

prioritaria e garantindo todas as medidas escolares preventivas do protocolo da COVID-

19.  

Nas aulas- laboratorios hai carteis informativos sobre o distanciamento, marcas no chan 

para indicar a circulación pola dereita e dispensadores de xel hidroalcohólico, panos de 

papel en cada unha das aulas- laboratorio de obrigado uso na entrada e saída. Nos 

laboratorios hai  fregadeiros que permiten o lavado de mans con auga e xabón sen ter 

que saír aos aseos. 

Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do 

alumnado estarán perfectamente hixienizados para o seu uso, esta labor a 

desempeñará o profesorado que preparará o material para a práctica o día anterior, 

deixando e cando posto o material e ferramentas previamente desinfectados, e ao 

remate da práctica precederase de novo a desinfección do material empregado por cada 

alumno. 

Nas mesas en cada un dos sete postos a ocupar polos alumnos, estarán organizados e 

desinfectados os materiais de plástico, vidro, ou metal que se precisen para a práctica 

a realizar. Levaranse a cabo prácticas que serán sempre individuais, engadindo equipos 

de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de 

materiais desbotables. As prácticas planificadas e coordinadas polo profesor/a serán: 

• Visu de minerais que no poderán manipular, só observar mostrado polo 

profesor/a. 

• Experimentos prácticos empregando placas petri (desbotables), colorantes, 

reactivos facilitados e dispensados polo profesor/a para evitar o emprego de 

contagotas polo alumnado, que observará as reaccións e apuntará resultados 

no seu caderno de prácticas. 

• Preparacións de mostras de microscopía, empregando portaobxectos e 

cubreobxectos que serán desbotables, os microscopios serán debidamente 

desinfectados antes e despois do seu uso. 

• Deseño de maquetas moleculares con bolas de porespán e palillos que traerá 

cada alumno, e elaborarán supervisados polo profesor/a que fotografiará as 

maquetas que cada alumno retirará con el ao remate da práctica. 

• O esqueleto e torso anatómico desmontable serán empregados para as 

explicacións manipulado só polo profesor/a que o situará no centro da mesa en 

U para facilitar o visionado de cada estrutura anatómica. 



O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización 

da práctica supoña a mínima manipulación posible. Serán sempre hixienizados despois 

de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou alumno/a. 

Medidas específicas para o uso do laboratorio de química 

As ferramentas e equipos de traballo de uso común empregaranse de maneira que 

supoña a mínima manipulación posible dos mesmos por parte do alumnado. Neste 

senso, cada alumno que realice a práctica empregará individualmente o seguinte 

material que lle facilite o profesor, previamente hixienizado: 

• espátulas 

• pinzas 

• frasco lavador 

• papel de filtro 

• material de cristalería 

• frascos 

• pipetas 

• buretas 

• vasos de precipitados 

• vidros de reloxo 

• axitadores 

• probetas 

• tubos de ensaio 

Á finalización da práctica, cada alumno desinfectará o seu posto e material empregado. 

Limitarase a utilización de montaxes que requiran de materiais ou elementos comúns, 

como balanzas, refrixerantes ou trompas de baleiro. 

No caso da balanza, entregarase o reactivo pesado polo profesor. Se o obxectivo da 

práctica consiste en aprender o emprego da balanza, en cada sesión de prácticas só 

poderá realizar a manipulación un alumno por cada unha das dúas balanzas dispoñibles, 

o que se resolverá con medidas organizativas, distribuíndo diferentes prácticas en 

diferentes postos do laboratorio durante a mesma sesión. 

No caso de refrixerantes ou trompas de baleiro, que deben conectarse á billa, será o 

profesor o que realice a montaxe previa a realización da práctica, desinfectando o 

material. Durante a sesión o alumno só manipulará a goma de conexión próxima ao seu 

posto e a billa, polo que como máximo poderán realizar a manipulación os alumnos dos 

postos próximos á billa, desinfectando materiais e posto á finalización da mesma. De 

novo, a organización das prácticas dará conta destas limitacións no número de alumnos 

que poderán manipular o equipamento. 



Os frascos e recipientes de reactivos serán manipulados soamente polo profesor, e 

desinfectados despois da súa utilización. 

As prácticas de química realízanse con luvas desbotables que se proporcionarán a cada 

alumno despois de realizar a hixiene de mans e lentes de protección que, na medida do 

posible formarán parte do equipamento individual de protección de cada alumno. 

Medidas específicas para o uso do laboratorio de física 

As ferramentas e equipos de traballo de uso común empregaranse de maneira que 

supoña a mínima manipulación posible dos mesmos por parte do alumnado. 

Neste senso, cada alumno que realice a práctica empregará individualmente o seguinte 

material que lle facilite o profesor, previamente hixienizado: 

• Instrumentos de medida: cronómetros, cintas métricas, termómetros, 

dinamómetros, manómetros e multímetros. 

• Péndulos 

• Pesas 

• Imáns 

• Bobinas 

• Compoñentes de circuítos eléctricos 

Á finalización da práctica, cada alumno desinfectará o seu posto e material empregado. 

Limitarase a utilización de montaxes que requiran de materiais ou elementos comúns, 

como banco óptico, lentes, láser, redes de difracción. Nas prácticas que requiran de 

tales materiais será o profesor o que realice a montaxe e manipulación do equipo a 

modo de demostración de funcionamento, desinfectándoo á finalización da práctica, e 

os alumnos limitaranse a realización de medidas ou anotación de resultados. 

Na medida do posible, substituiranse as prácticas que requiran de manipulación por 

outras que empreguen simulacións informáticas. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

54) O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación 

establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 

alumnado con NEE. 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais o equipo de orientación 

en coordinación co equipo COVID encargarase de aplicar as medidas recollidas no 

Anexo IX do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2021-22. Con carácter xeral, no caso do 

alumnado con necesidades educativas especiais, 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, e potenciación da ventilación dos espazos pechados. 

O deprtamento de orientación poderá elaborar un documento de adaptación específico 

de medidas de seguirdade cando sexa necesario por: necesidades educativas 

especiais, necesidades específicas de apoio educativo e outras situacións de atención 

á diversidade derivadas de situación persoais, sociais ou circunstanciais calquera que 

sexa a súa orixe ou duración, derive ou non dunha enfermidade ou condición crónica, 

sempre que non sexa unha situación puntual e limitada. Este documento debe 

entenderse sempre como revisable para adaptalo ás situacións cambiantes así como a 

calquera modificación na normativa ou nos protocolos xerais así como á situación 

epidemiolóxica local. Poderá ser, por tanto, revisado a instancia de calquera das partes 

asinantes. Véxase anexo V neste plan, que recolle o modelo de documento 

proporcionado no anexo IX do protocolo de adaptación á situación COVID-19. 

 

55) Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe 

de extremar en relación co alumnado. As medidas serán obxecto de seguimento 

continuo para a súa adaptación a cada circunstancia. 

Especificamente neste colectivo, destacan as seguintes medidas específicas de 

prevención da transmisión da Covid-19:  

1. O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiénica, que 

cumpra coa normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (para as 

reutilizables), sempre que teña unha idade superior a 6 anos e recomendada para 

alumnado entre os 3 e 6 anos. Neste colectivo, será necesario verificar a tolerancia do 

neno ou da nena á máscara. Se non fose posible a súa utilización, prescindirase do uso 

da máscara por parte do/a neno/a e manterase un cumprimento estrito da distancia de 

seguridade.  

2. Naqueles casos nos que o alumno/a poida facer uso de máscara e nos que non sexa 

posible que os profesionais de interveñen con el garden a distancia de seguridade para 

as diferentes actuación precisas (aseo, outros apoios á autonomía persoal, atención de 

audición e linguaxe, etc), mantendo a máxima distancia posible, de como mínimo 1,5 

metros. Ademais intensificaranse o resto de medidas de hixiene como o lavado de mans 

e a ventilación. 

3. Nos restantes casos a distancia recomendada será de 1,5 metros, podéndose 

diminuír a 1,2 metros. Se non se puidese manter esta distancia e esta tivese que ser 



reducida, complementaríase coa utilización de mamparas de separación entre os 

escritorios. 

4. No caso de que o alumnado non faga uso de pupitres senón doutros elementos 

educativos (colchonetas, elementos de estimulación sensorial, etc) procederá a 

ventilación posterior da sala e limpeza con solución dos virucidas aprobados polo 

Ministerio das superficies utilizadas. 

5. Con carácter xeral e por motivos de inclusión, o ACNEE formará o grupo de 

convivencia estable coa aula á que pertence. Nos casos de alumnado en escolaridade 

combinada o alumnado formará grupo de convivencia estable coas aulas ás que lle 

correspondan tanto nun mesmo centro como en centros diferentes.  

6. Para facilitar a xestión sanitaria do SARS-CoV-2 e a mellor atención posible ao 

alumnado que precise apoios específicos con criterios de seguridade, poderá 

procederse a creación, sempre voluntariamente por parte dos centros, e en coordinación 

coas familias, de Unidades de Educación Especial en Centros Ordinarios. Facilitarase 

que este alumnado comparta espazos de uso común e outras asignaturas específicas 

para facilitar a súa inclusión.  

7. É posible que se constitúan grupos colaborativos dentro dos grupos de convivencia 

estable cando o número de alumnos/as por aula sexa superior a 5. Non obstante, 

naquelas unidades de educación cun número de alumnos/as entre 5 e 10 poderá 

establecerse un único grupo colaborativo que funcionará como grupo de convivencia 

estable.  

8. Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para 

o alumnado mediante a utilización dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de 

Comunicación, e das modalidades comunicativas que utilice o alumnado. A tal fin poderá 

dispoñerse cartelería con pictogramas así como a adaptación de información e 

recomendacións a modalidades accesibles como, por exemplo, lectura fácil.  

9. Ao inicio do curso o alumnado con necesidades educativas especiais disporá dun 

documento de adaptación específico de medidas de seguridade. Este documento será 

elaborado polo Departamento de Orientación do centro educativo en colaboración co 

pediatra de referencia do/a alumno/a. Este documento formará parte do Plan de 

Atención Individualizado previsto no Protocolo de Atención Educativa a Urxencias 

Sanitarias e Enfermidade Crónica, para o que se publicará unha Addenda orientativa na 

que constarán, cando menos: a tolerancia/pertinencia ou non do uso de máscara, os 

síntomas particulares que poden corresponder ao alumno/a en función da súa condición 

ou patoloxías previas con especial indicación dos sinais de alerta que correspondan no 

caso de que o alumno/a non poida comunicar ou discernir con claridade os síntomas 

previstos na cuestionario de autoavaliación Covid-19. 



10. O alumnado con necesidades especiais terá prioridade nas entradas e saídas do 

centro. Cando sexa necesario, o/a alumno/a será acompañado por persoal do centro 

educativo. 

11.  Nas sesións de Audición e Linguaxe farase uso de máscaras transparentes, hixiene 

de mans e ventilación do espazos duns 10-15 minutos tras cada sesión.  

12. Extremaranse as medidas de hixiene no comedor, especialmente, de ser o caso, por 

parte do persoal que atende ao alumnado sen autonomía na alimentación.  

13. Prestarase especial atención á hixienización dos agarres das cadeiras de rodas, que 

poden ser manipulados por diferentes persoas no centro.  

14. Ante unha persoa que desenvolva síntomas compatibles conCovid-19 no centro 

educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado:  

1) Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao efeito 

ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel 

hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa 

responsable do manexo do COVID-19 no centro educativo e cos familiares ou titores 

legais.  

2) A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección 

adecuado: A) Obrigatoriedade de utilización de máscara cirúrxica, se a persoa con 

síntomas a leva. B) De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a 

teña unha 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 unha bata desbotable. Na eventualidade de 

que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara 

cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. C) Se coincidisen no 

tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid, os restantes casos 

agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo de 

preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ventilación 

adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos 

de protección individual e no seu refugallo. 

O centro dispón dun stock deste material de protección para as situacións nas que se 

requira para a atención dun caso sospeitoso. 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

56) Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e 

departamentos estableceranse as medidas que sexan oportunas en 



función do número de persoas e aforos dispoñibles. Existirán previsións 

para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras. 

O profesorado manterá sempre unha conduta exemplifante no cumprimento das 

medidas de prevención e protección incluídas neste plan, o que axudará ao alumnado 

a concienciarse acerca da responsabilidade individual e colectiva do seu cumprimento 

para previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19. Cada docente terá ao 

seu dispor material de protección inventariado que inclúe panos desbotables, solución 

desinfectante e xel hidroalcólico, que usará cada vez que cambien de aula ou de posto 

de traballo. 

A sala de profesores ten unhas dimensións de 40,51 m2 polo que non poderá ser 

utilizada por máis de 4 persoas simultáneamente para gardar a distancia mínima de 1,5 

metros. Logo de usar a sala, o profesorado desinfectará os elementos do posto de 

traballo que ocupase coa dotación de desinfección existente na aula (panos desbotables 

e solución desinfectante). As zonas comúns ou áreas de tránsito utilizaranse o menos 

posible para pasar dun espazo a outro, e estará prohibido o seu uso para outro tipo de 

actividades (conversas, comida, etc.). O centro non dispón de máquinas de vending ou 

cafetería. 

As reunións do profesorado celebraranse na sala de profesores sempre que o número 

de participantes non supere o aforo máximo 4 persoas. No caso de superalo, as 

reunións celebraranse no salón de actos, un espazo de 112,84 m2 no que se deixarán 

dúas cadeiras baleiras de distancia entre participantes. Os convocantes das reunións 

(equipo directivo, coordinadores de nivel e de programas europeos, xefes de 

departamento) poden optar por levar a cabo a reunión de forma telemática a través da 

plataforma de vídeoconferencias Cisco Webex. 

 

57) O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a 

reunión dos órganos colexiados do centro, mediante o uso de ser o caso 

de ferramentas de comunicación a distancia. 

As reunións do claustro do profesorado e do consello escolar convocaranse e 

realizaranse preferiblemente de forma telemática a través da plataforma de 

vídeoconferencias Cisco Webex, que dispón de ferramentas de votación en liña. Se as 

circunstancias o requiren, as reunións poderán realizarse de forma presencial no salón 

de actos sempre que os participantes porten máscara, deixen dous asentos baleiros de 

distancia entre eles e desinfecten a súa cadeira logo do seu uso. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 



 

58) De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e 

cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación 

en saúde, particularmente na prevención frote a COVID-19. No plan existirá 

unha previsión das actividades que ao longo do curso se realizará co 

alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e 

hixiene fronte ao SARS-CoV-2. 

Previo inicio do curso escolar 2020-21, o profesorado completou un curso de 

actualización de ferramentas tecnolóxicas para o ensino a distancia, que permitíu a 

posta en marcha das aulas virtuais do centro e foi informado do Plan de Formación do 

Profesorado publicado polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI). 

Dentro dese plan, recomendamos consultar os contidos en aberto na Plataforma de 

Teleformación Galega (Platega), máis en concreto os correspondentes á introdución ao 

ensino mixto, á aula invertida e á creación de recursos educativos en formato dixital. 

Tamén recomendamos que cada profesor se inscriba nas actividades da oferta 

individual do Plan de Formación relacionadas coa educación en saúde e co ensino mixto 

mediante o sistema de xestión da formación do profesorado (fprofe). 

O centro ten previsto organizar actividades de formación para o alumnado centradas na 

educación en saúde, no benestar emocional e no ensino mixto recollidas nestas táboas: 

Educación en saúde e en benestar emocional 

Contido Formador Data aproximada 

Medidas de prevención, 

hixiene e de protección ante a 

crise COVID 

O profesorado titor Inicio de curso 

Medidas de prevención, 

hixiene e de protección ante a 

crise COVID 

Persoal colaborador 

nomeado polo SERGAS 

ou a Consellería de 

Sanidade 

A determinar polo 

SERGAS ou a 

Consellería de 

Sanidade 

Actividades de acollida e 

cohesión para a xestión de 

aspectos emocionais e sociais 

Departamento de 

Orientación en 

colaboración cos titores 

Inicio de curso 

Actividades de xestión das 

emocións 

Departamento de 

Orientación en 

colaboración cos titores 

Ao longo do curso 

 

Ensino mixto e competencia dixital 



Contido Formador Data aproximada 

Emprego da plataforma virtual 

Edmodo 

O profesorado titor Inicio de curso 

Emprego do servizo de 

vídeoconferencias Cisco 

Webex 

O profesorado titor Inicio de curso 

Normas de netiqueta e 

recomendacións para a 

aprendizaxe en liña 

O profesorado titor en 

colaboración co equipo 

docente 

Inicio de curso 

Emprego de ferramentas TIC 

para tarefas e proxectos en liña 

O profesor organizador da 

tarefa/proxecto 

Ao longo do curso 

 

 

59) O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a 

distribución das medidas e comunicacións que realice a Consellería de 

Sanidade e a de Educación. Así mesmo en colaboración co centro de saúde 

de referencia incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a 

prevención e protección. Establecerase a información que será de uso 

obrigado na web do centro. 

As medidas de prevención e difusión que establezan a Consellería de Sanidade e de 

Educación serán difundidas entre o persoal do centro por medio de servizos internos de 

comunicación (email, vídeoconferencia con Cisco Webex ou vía telefónica). A 

comunidade educativa estará informada destas ou novas medidas de prevención a 

través das canles de comunicación coas familias: a páxina web do centro, páxinas nas 

redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, e Youtube, véxase punto neste plan) e, de 

ser preciso, vídeoconferencias con Cisco Webex.  

Tal e como figura no punto 58 deste plan, temos previstas actividades formativas de 

educación en saúde, sobre todo no referido coa prevención e protección ante a crise 

COVID-19 impartidas, de ser posible, por persoal asignado pola Consellería de 

Sanidade ou o SERGAS. 

  

60) O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e 

experiencia, será o encargado de coordinar a implantación das aulas 

virtuais, a comunicación coas persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa 

UAC. O persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan 

maior dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de 



formación que estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e 

dos contidos existentes. 

O coordinador TIC, en colaboración co equipo directivo, foi o encargado de implantar as 

aulas virtuais, de organizar accións formativas para o profesorado e de crear 

vídeotitoriais e guías prácticas que serán usados ao inicio de curso para formar aos 

alumnos e ás familias no seu uso. 

De xurdiren incidencias no uso das aulas virtuais, os alumnos ou os pais/nais/titores 

legais comunicaranllo ao profesor titor que, a súa vez, contactará co coordinador TIC a 

través desta dirección de correo electrónico: aulavirtualzorelle@gmail.com 

Calquera profesor poderá contactar co coordinador TIC nesta dirección ou pedir cita 

para unha vídeoconferencia na que resolver dúbidas ou incidencias. 

 

61) O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do 

centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e 

poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa. 

Será obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que 

o centro considere oportunas. 

A páxina web do centro: http://www.feijoozorelle.com/  

O blog do equipo COVID: https://equipocovidzorelle.blogspot.com/ 

Outras canles de comunicación que o centro considera oportunas: 

• Páxina en Facebook: 

https://www.facebook.com/colexiopadrefeijoozorelle 

• Páxina en Twitter: https://twitter.com/feijoozorelle  

 

Para garantir o cumprimento das medidas recollidas neste plan, o equipo COVID 

empregará unha ferramenta de control rápido e eficaz recollida no anexo XV do 

Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID 19 das Consellerías de Sanidade e 

Educación e que figura como anexo II neste plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aulavirtualzorelle@gmail.com
http://www.feijoozorelle.com/
https://equipocovidzorelle.blogspot.com/
https://www.facebook.com/colexiopadrefeijoozorelle
https://twitter.com/feijoozorelle


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo I Planos 



  



 



 





  



 

  

PLANTA CUARTA 



  



Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV 

 

 

 

 



Anexo V 

 

 

 



 

 


