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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 
 

1. DATOS DO CENTRO 
 

Código Denominación 
15011002 CPR HIJAS DE CRISTO REY 

Enderezo C.P. 
 

AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ Nº24 
 

15176 
Localidade Concello Provincia 

O CARBALLO OLEIROS A CORUÑA 
Teléfono Correo electrónico 

981610050 cpr.hijasdecristorey@edu.xunta.gal 
Páxina web 

www.hcrey.org 
 

2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 
Teléfono de contacto 981610050 
Membro 1 Felipe Antonio Sar Pose Cargo Director infantil - 

primaria 
Suplente Mª Victoria Rodríguez Carro Xefa de estudos 

infantil – primaria 
Tarefas asignadas - Nomear membros e suplentes no equipo COVID. 

- Interlocución coa Administración e co centro de saúde de 
referencia. 

- Coordinación do equipo COVID. 
- Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 
- Comunicación de casos 

Membro 2 Mónica Trigás Vázquez Cargo Mestra Ed. Primaria, 
especialista P.T. 

Suplente Nuria Manteiga Urbón 
 

Mestra Ed. Primaria 

Tarefas asignadas - Elevar as propostas do equipo de educación infantil e 
primaria. 

- Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil e 
primaria. 

- Garantir a difusión da información ao profesorado de infantil 
e primaria e ás familias. 

Membro 3 Manuel Campos Ares Cargo Profesor Ed. 
Secundaria 

Suplente Andrés Rivera Urción Xefe de estudos 
secundaria 

Tarefas asignadas - Elevar as propostas do equipo de educación secundaria e 
bacharelato. 

- Coordinar as entradas e saídas do alumnado de secundaria e 
bacharelato. 
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- Garantir a difusión da información ao profesorado de 

secundaria e bacharelato e ás familias. 
 

3. CENTROS DE SAÚDE DE REFERENCIA 
Centro CENTRO DE SAÚDE A COVADA (OLEIROS) Teléfono 981610465 
Contacto Manuel Avelino Sánchez Veiga 

 

4. ESPAZO DE ILLAMENTO (Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos 
de protección que inclúe) 

- Sala situada no corredor contiguo á recepción do colexio completamente illada do 
resto das aulas. 

- Estará dotado de botiquín e de material de protección individual, como luvas e 
máscaras. Dispón tamén de panos de papel desbotables, papeleira de pedal, 
termómetro, dispensador de xel e de xabón. 

 

 

5. NÚMERO DE ALUMNOS E ALUMNAS POR NIVEL E ETAPA 
EDUCACIÓN INFANTIL  
4º - GRUPO A 21 
4º - GRUPO B 21 
4º - GRUPO C 21 
5º - GRUPO A 21 
5º - GRUPO B 23 
5º - GRUPO C 21 
6º - GRUPO A 24 
6º - GRUPO B 25 
6º - GRUPO C 24 
EDUCACIÓN PRIMARIA  
1º - GRUPO A 23 
1º - GRUPO B 22 
1º - GRUPO C 23 
2º - GRUPO A 26 
2º - GRUPO B 26 
2º - GRUPO C 26 
3º - GRUPO A 25 
3º - GRUPO B 25 
3º - GRUPO C 24 
4º - GRUPO A 25 
4º - GRUPO B 24 
4º - GRUPO C 24 
5º - GRUPO A 25 
5º - GRUPO B 25 
5º - GRUPO C 25 
6º - GRUPO A 25 
6º - GRUPO B 27 
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6º - GRUPO C 27 
EDUCACIÓN SECUNDARIA  
1º - GRUPO A 28 
1º - GRUPO B 28 
1º - GRUPO C 29 
2º - GRUPO A 29 
2º - GRUPO B 29 
2º - GRUPO C 29 
3º - GRUPO A 29 
3º - GRUPO B 30 
3º - GRUPO C 29 
4º - GRUPO A 27 
4º - GRUPO B 30 
4º - GRUPO C 22 
BACHARELATO  
1º HUMANIDADES 23 
1º CIENCIAS 33 
2º HUMANIDADES 27 
2º CIENCIAS 34 
TOTAL 1.103 

 

6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 
Educación infantil (titoras) 9 
Educación primaria (titores) 18 
Mestres/as especialistas infantil e primaria 6 
Educación Secundaria e bacharelato (titores) 16 
Profesores secundaria e bacharelato (non titores) 12 
Orientación 5 
Persoal non docente 40 
Total 106 

 

7. DETERMINACIÓN DOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA 
 

Etapa INFANTIL Nivel 4 Grupo A 
Aula 3 ANOS A Nº alumnos asignado 21 Nº profesores asignado 3 

 

Etapa INFANTIL Nivel 4 Grupo B 
Aula 3 ANOS B Nº alumnos asignado 21 Nº profesores asignado 3 

 

Etapa INFANTIL Nivel 4 Grupo C 
Aula 3 ANOS C Nº alumnos asignado 21 Nº profesores asignado 3 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5 Grupo A 
Aula 4 ANOS A Nº alumnos asignado 21 Nº profesores asignado 3 
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Etapa INFANTIL Nivel 5 Grupo B 
Aula 4 ANOS B Nº alumnos asignado 23 Nº profesores asignado 3 

 

Etapa INFANTIL Nivel 5 Grupo C 
Aula 4 ANOS C Nº alumnos asignado 21 Nº profesores asignado 4 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6 Grupo A 
Aula 5 ANOS A Nº alumnos asignado 24 Nº profesores asignado 3 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6 Grupo B 
Aula 5 ANOS B Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 3 

 

Etapa INFANTIL Nivel 6 Grupo C 
Aula 5 ANOS C Nº alumnos asignado 24 Nº profesores asignado 3 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1 Grupo A 
Aula P1A Nº alumnos asignado 23 Nº profesores asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1 Grupo B 
Aula P1B Nº alumnos asignado 22 Nº profesores asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 1 Grupo C 
Aula P1C Nº alumnos asignado 23 Nº profesores asignado 4 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2 Grupo A 
Aula P2A Nº alumnos asignado 26 Nº profesores asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2 Grupo B 
Aula P2B Nº alumnos asignado 26 Nº profesores asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 2 Grupo C 
Aula P2C Nº alumnos asignado 26 Nº profesores asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3 Grupo A 
Aula P3A Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 3 Grupo B 
Aula P3B Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 6 
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Etapa PRIMARIA Nivel 3 Grupo C 
Aula P3C Nº alumnos asignado 24 Nº profesores asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4 Grupo A 
Aula P4A Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4 Grupo B 
Aula P4B Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 4 Grupo C 
Aula P4C Nº alumnos asignado 24 Nº profesores asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5 Grupo A 
Aula P5A Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5 Grupo B 
Aula P5B Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 9 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 5 Grupo C 
Aula P5C Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 6 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6 Grupo A 
Aula P6A Nº alumnos asignado 25 Nº profesores asignado 5 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6 Grupo B 
Aula P6B Nº alumnos asignado 27 Nº profesores asignado 8 

 

Etapa PRIMARIA Nivel 6 Grupo C 
Aula P6C Nº alumnos asignado 27 Nº profesores asignado 6 

 

*Ademais dos profesores asignados a cada Grupo Estable de Convivencia, debemos contar cos 
mestres do Departamento de Orientación que traballarán especificamente reforzo educativo 
con alumando de diversas aulas. Ben sexa nas aulas de PT e AL como apoio na aula de referencia. 

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (con inclusión de 
medidas que xa figuren no protocolo da Consellería ou doutras acomodadas á realidade do 
centro e do grupo) 
Uso da máscara 
Os grupos de convivencia estable na etapa de educación primaria usarán a máscara durante 
toda a xornada lectiva, sexa na aula ou en calquera outro espazo. No caso de educación 
infantil non podemos obrigar pero si recomendamos o uso da máscara, sobre todo cando se 
realicen movementos polos corredores sexa nas entradas e/ou saídas coma no uso de 
calquera outra aula. 
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Entradas e saídas 
Todas as entradas e saídas faranse con calma, sen correr e mantendo as distancias de 
seguridade. 
Cada curso terá asignado un horario que se debe cumprir con exactitude e unha porta de 
referencia que deberán usar mantendo sempre a distancia social de 1,5 metros. 
 
5º e 6º de educación infantil 
 
Estes niveis usarán a porta 7 situada preto da entrada principal do centro (zona estanque). 
Unha docente agardará en dita porta para facilitar e asegurar a correcta entrada no centro 
mentres que as demais mestras estarán na entrada das aulas agardando polo alumnado. 
 
Nese momento realizarán a limpeza de mans, colocarán as súas prendas no colgadoiro e 
tomarán asento no lugar correspondente. 
 
4º de educación infantil 
 
Usarán a porta 5 e agardarán no lugar asignado coa mestra de referencia e seguirán o traxecto 
indicado para chegar ás súas aulas. Unha vez alí realizará a limpeza de mans, colocarán as 
súas prendas no lugar asignado e tomarán asento. 
 
Educación primaria 
 
Usarán as portas e horarios indicados (Anexo III). Os docentes agardarán no hall de entrada e 
formarán os grupos estables e subirán ás aulas mantendo a distancia de seguridade entre os 
grupos. 
 
Saídas 
 
Cada grupo – clase agardará na súa aula a quenda de saída evitando ocupar os corredores. 
Controlará que o grupo que lle toca saír previamente xa saíu antes de facer a súa saída. 
 
Saídas ao comedor 
 
O alumnado usuario do comedor escolar será recollido polo persoal coidador e será 
trasladado ao comedor gardando as distancias prescritivas, evitando aglomeracións nas 
entradas e espazos anexos ao comedor. 
 
Recreos 
 
Cada grupo de convivencia estable terá asignado un espazo de recreo propio que non será 
compartido con ningún alumno dun grupo diferente. Deberán respectarse os espazos e 
horarios de entradas e saídas evitando as aglomeracións. Na medida do posible, evitaranse 
xogos nos que se comparta material e, de ser o caso, asegurarase a desinfección ao finalizar 
o mesmo. 
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Outras medidas 
 

- Cada alumno terá o seu propio material de uso individual que non deberá compartir 
con ningún outro compañeiro. Recomendarase marcar a bolsa, caixa ou estoxo co 
nome de cada un. 

 Infantil: almacenará os seus materiais de uso individual en caixas de 
plástico rotuladas co nome de cada un. 

 Primaria: como norma xeral, o material almacenarase baixo o pupitre 
por iso minimizarase a cantidade. Evitarase traer material 
innecesario e tenderase a levar á casa e viceversa o esencial. O 
alumnado deberá sensibilizarse dunha correcta manipulación e 
desinfección. 

- No caso de utilizar material común distribuirase en gabetas ou caixas para cada un 
dos grupos, tendo que ser desinfectado unha vez finalizado o seu emprego. 

- En educación infantil formarse grupos de traballo colaborativo estables, de tal xeito 
que se reduzan as interaccións físicas entre grupos. 

- Limitaranse ao máximo, na medida do posible, os movementos dentro da aula do 
alumnado. 

- Deixarase o espazo individual recollido, de xeito que sexa máis fácil a limpeza e 
desinfección da aula. 

- A roupa de abrigo disporase nos percheiros ou nos respaldos das cadeiras en función 
da súa ubicación e o espazo entre as perchas. 

- O alumnado traerá, se cómpre, merendas que permitan que as manexen e coman con 
autonomía, controlarase a cantidade para que non se prolongue o tempo de 
merendar e non queden restos que se poidan manipular indebidamente ou saltar as 
medidas de coidado e prevención. Os envoltorios e material de desfeito quedarán, na 
medida do posible, nas papeleiras da aula antes de baixar ao recreo. Preferiblemente 
virán en bolsas desbotables. 

- En todas as aulas haberá hidroxel, limpador desinfectante e papel en bobina para que 
o profesorado deixe o posto de traballo limpo e preparado para o profesorado 
seguinte (mesa, cadeira, ordenador, borrador, rotulador... 

- Se é preciso que un alumno empregue a pizarra ou a PDI , realizarase unha 
desinfección previa do rotulador que empregue e tamén a posteriori. 

- O uso de xel hidroalcólico realizarase en todas as entradas e saídas da aula e sempre 
que se considere necesario. No caso de alumnos con problemas na pel, as familias 
comunicarano ao profesorado e proporcionarán o material para a desinfección. 

- O aforo dos baños é de 1/3 da súa capacidade. O alumnado deberá hixienizar as mans 
con auga e xabón á saída do mesmo e cando chegue á aula con hidroxel. Se o baño 
está ocupado soamente pode esperar á súa quenda un alumno no corredor e 
gardando a distancia adecuada para evitar aglomeracións. O persoal de limpeza 
garantirá a desinfección dos baños polo menos dúas veces ao día. 

- Nos corredores do centro disporase sinalización no chan e nas paredes para indicar a 
direccionalidade nas entradas e nas saídas. Circularase na dirección indicada, sempre 
pola dereita, evitando aglomeración, carreiras e mantendo a distancia de seguridade. 
Cederase o paso ao alumando con cadeira de rodas ou mobilidade reducida. 
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9. 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) 

 
981610050 

 

 
direccion_inf_prm@hcrey.org 

 

 

10. REXISTRO DE AUSENCIAS (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do 
alumnado) 
Existirán dous modelos paralelos para o rexistro de asistencia do persoal e do alumnado. Ao 
rexistro convencional empregado habitualmente, engadiremos un específico para aquelas 
ausencias provocadas por sintomatoloxía COVID-19. 
 
As ausencias por sintomatoloxía COVID-19, ao estaren rexistradas de forma específica, 
quedarán xustificadas a efectos de apertura do protocolo de absentismo escolar e, ao mesmo 
tempo, permitirá activar as medidas necesarias en caso de confirmación do caso. 
 
As follas de rexistro de ausencias por sintomatoloxía compatible serán entregadas cada fin de 
mes aos Xefes de Estudo correspondentes. (Anexos VIII-IX) 

 

11. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS (procedemento de comunicación das incidencias ás 
autoridades sanitarias e educativas) 

- Aviso ao coordinador COVID. 
- A partir de aquí, establecerase a comunicación do coordinador COVID coas 

autoridades sanitarias e a familia do afectado: 
 

 Chamada telefónica á familia do afectado. 
 Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
 Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 
 Comunicar a incidencia ao Equipo de Coordinación Operativa COVID da CEUFP, 

órgano básico de coordinación co Consellería de Sanidade. 
 

MEDIDAS XERAIS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL 

 

12. SITUACIÓN DOS PUPITRES (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito 
individual ou croque xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos e identificación da 
posición do profesorado) 
No anexo IV mostramos diferentes xeitos de situar os pupitres. A distribución terá que ver co 
tamaño da aula, o número de alumnos e se conforman grupo de convivencia estable ou non. 

 

13. IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR GRUPOS 
Non se dou lugar esta circunstancia. 
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14. ESPAZOS DE PT, AL, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN OU AULAS ESPECIAIS. MODELO 
CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN. 
Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, 
adoptamos ás seguintes medidas: 

- Emprego de máscara como norma xeral. 
- Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo específico 

que se realiza, as aulas de PT e Al contarán con mamparas de protección que serán 
empregadas cando sexa necesario. 

- Aconséllase ao profesorado destas especialidades que empreguen viseiras 
protectoras, xa que, en moitas ocasións, o seu labor é incompatible co emprego de 
máscara. 

- Empregaranse no momento que sexa preciso mascaras transparentes. 
- Entre sesións realizarase unha ventilación de entre 10 e 15 minutos e unha 

limpeza/desinfección dos elementos empregados. 
- Como modelo de cuestionario empregaremos o que figura no protocolo. Anexo. 

 

 

15. TITORÍAS COAS FAMILIAS (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias) 
As titorías desenvolveranse de forma ordinaria por vía telefónica o videoconferencia a través 
da plataforma Teams. 
As titorías, tanto solicitadas polas familias como polos profesores a través do correo 
electrónico, deberán indicar a franxa horaria máis axeitada para poder desenvolver a titoría. 
Cando por razóns extraordinarias e xustificadas, unha titoría precise, a criterio do titor, 
celebrarse presencialmente, éste deberá comunicalo ao Equipo Directivo, quen valorará a 
situación e, se fora o caso, autorizará a titoría presencial. 
Nestes casos, a titoría terá lugar no lugar que o Equipo Directivo designe para a celebración e 
deberase gardar a distancia de seguridade e usar a máscara en todo o momento. Non se 
poderá manipular ningún material e ao marchar hixienizaranse as cadeiras e mesas utilizadas 
e ventilarase a estancia. 
No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarase previamente para ter unha 
copia e evitar a manipulación conxunta de documentos. 

 

16. CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO CENTRO 
As canles principais coas familias serán: a páxina web, o correo electrónico, a plataforma 
Educamos e o teléfono. 
Coa Administración Educativa, provedores e visitantes a comunicación principal será a vía 
telefónica ou o correo electrónico. 

 

17. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 
Como colexio entendemos que debemos promulgar hábitos que contribúan á concienciación 
sobre os beneficios do emprego da máscara. Por isto: 
 
Educación infantil 
Aínda que non é obrigatorio o uso da máscara, si consideramos que é recomendable. Sendo 
conscientes das dificultades no uso da máscara nesta etapa, as mestras terán a potestade de 
valorar momentos nos que o alumnado poida permanecer sen a máscara, cando as condicións 
de seguridade sexan favorables. 
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Educación primaria e secundaria 
Empregarase a máscara en todo o momento. Se houbese cambios lexislativos ao respecto 
durante o curso, irase modificando a norma sobre o seu uso. 
 
Profesorado e persoal non docente 
A máscara usarase en todo momento. No caso de que exista algunha excepción, como poden 
ser as sesións de AL, será obritarorio manter a distancia de seguridade e aconséllase o 
emprego de pantallas protectoras e mamparas de separación. 
 
Familias e persoal externo 
Uso obrigatorio en todo momento, incluso na zona do aparcadoiro exterior. 

 

18. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA 
O Plan publicarase na páxina web do centro e comunicarase de forma singularizada ao 
Claustro, Consello Escolar, ANPA e Inspección Educativa. 
Calquera aclaración ou modificación será comunicada a través do correo electrónico 
institucional de cada un dos membros da comunidade educativa. 
 
O Plan é un documento dinámico, aberto ás achegas de calquera membro da comunidade 
educativa, polo que está suxeito ás modificacións que sexan oportunas co fin de que se 
favoreza a unha mellora das medidas que garantan o benestar e saúde de todos e cada un 
dos membros da comunidade educativa. 
 

 

MEDIDAS XERAIS DE LIMPEZA 

 

19. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSONAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E MOBILIARIO A LIMPAR 
DE XEITO FRECUENTE 
A organización neste aspecto corre a cargo da empresa concesionaria do servizo de limpeza. 
Esta xestión deberá cumprir as estipulacións básicas recollidas no Protocolo de adaptación ao 
contexto COVID e neste Plan. De forma especial as seguintes: 
 

- O centro limparase diariamente. 
- A limpeza será especialmente intensa nas aulas, despachos, comedor e zonas de uso 

frecuente, así como nas superficies de contacto (pasamáns, pomos, billas...) 
- Os baños limparanse polo menos, dúas veces durante a xornada lectiva e unha máis 

despois de finalizar esta. 
- O comedor deberá limparse entre quendas. 
- As papeleiras nas que se deposite material de protección valeiraranse con frecuencia. 
- Ventilarase con frecuencia as instalacións do centro, e de xeito habitual, polo menos 

durante 10-15 minutos ao comezo e final da xornada e durante o recreo. 
 

20. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA 
Contarase cunha traballadora do servizo de limpeza durante o horario de mañá. 
 
O servizo completo de limpeza incorporarase dende o mediodía ata o final da xornada. 
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21. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE LIMPEZA 
A empresa concesionaria dotará dos medios necesarios de acordo ao protocolo. Cada 
un/unha terá o seu propio carro cos utensilios básicos. En todo momento deberán usar luvas 
e máscara. 
 

 

22. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 
Nos aseos colgarase unha folla de control onde figure a hora da limpeza e a sinatura do 
limpador/a. 

 

23. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 
Nas aulas colgarase unha folla de control onde figuren as horas de ventilación da aula 

 

24. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOS 
- En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e 
pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, 
máscaras). 
- O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e 
lixo xeral (labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...) 
- A xestión dos residuos das papeleiras específicas será tratado dun xeito distinto, 
empregando unha bolsa de diferente color, evitando a súa mestura co lixo xeral para evitar 
riscos ao persoal de limpeza. 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

25. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO 
A Administración do centro elaborará e manterá actualizado un inventario do material de 
protección e seguridade do que dispón o centro. Así mesmo, levará un rexistro individualizado 
das facturas de compras deste material. 

 

26. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 
A Administración do colexio, xunto co Equipo Directivo, será a encargada da compra e 
reposición de todos os materiais de protección que sexan precisos seguindo os criterios de 
relación prezo/calidade e viabilidade dos prazos de entrega segundo a urxencia. 

 

27. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN 
Cada aula e/ou estancia do colexio contará do material hixiénico e protección necesario: 

- Xel hidroalcóholico. 
- Panos desbotables. 
- Desinfectante. 
- Papeleira con tapa e pedal. 
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O centro garantirá a existencia de máscaras suficientes para as posibles continxencias que 
poidan xurdir. Haberá unha dotación delas en cada aula, ademais de estar sempre dispoñibles 
na portería do colexio. 
 
Outro material de protección, cun emprego máis específico e limitado, como luvas estarán 
dispoñibles na portería do colexio. 
 
O xel hidroalcohólico poderase repoñer na portería do colexio e outros elementos de limpeza 
e desinfección que se atopen nas aulas serán repostos polo servicio de limpeza. 
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XESTIÓN DOS ABROCHOS 
 

28. MEDIDAS 
- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 
diagnóstico de COVID19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 
con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 
 
- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a 
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo 
de actuación previsto con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, 
colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede 
ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A familia debe 
chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de referencia 
do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou 
dificultade respiratoria chamarase ao 061.  
 
O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por 
máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica 
sexa valorada por un profesional sanitario. 
 
- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo 
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 
formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. 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.  
 
- A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 
telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 
diagnóstico. Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC, previa chamada 
telefónica, para a valoración polo médico de atención primaria. Antes de acudir ao PAC, 
daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento e acceso á instalación.  
 
- Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun 
centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma 
habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho.  
 
ESCENARIOS NO SUPOSTO DE ABROCHOS 
 
- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha 
ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 
conformidade cos seguintes supostos:  

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 
corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado 
a ese grupo.  
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• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días 
poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o 
abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo.  

 
- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento 
de polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a 
todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas 
indicacións das autoridades sanitarias. 
 
- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 
presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de 
risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os 
supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.  
 
- Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un 
proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva.  
 
As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de 
modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O 
modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería 
de Sanidade.  
 
O modelo proposto establece catro fases:  
 
Fase 1 (Adecuación dos espazos)  
Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. 
Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen 
estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e 
educativas.  
Obxectivos: 
- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.  
- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se 
consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles.  
- Redefinición dos circuítos de circulación interna.  
- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada.  
- Reorganización das quendas para o horario da comida. 
 
Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 
Duración: 1 semana 
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. 
Esta fase é fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e 
distanciamento.  
Obxectivos:  
- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de 
máscara e de hixiene de mans.  
- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.  
- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.  
- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.  
- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2 . 
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Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)  
Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. 
Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento 
físico cun grupo máis numeroso.  
Obxectivos: 
- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva.  
- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos.  
 
Fase 4 (Fase de reactivación)  
Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se 
fose posible manter dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as 
alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. 
Obxectivos:  
- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.  
- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado.  
- O recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas. 

 

29. RESPONSABLES DAS COMUNICACIÓNS DE INCIDENCIAS Á AUTORIDADE SANITARIA E 
EDUCATIVA 
Os responsables serán os directores do colexio ou os xefes de estudos. 

 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DOS SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 
 

30. PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES 
- Atendendo ao apartado 9 do protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros 
de ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 a persoa solicitante do suposto 
de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do centro o anexo debidamente 
cuberto xunto coa documentación que deba achegar. Esta documentación poderá entregarse 
de xeito presencial ou enviándoa ao correo do colexio. 
 
- Unha vez revisada e rexistrada, esta documentación será enviada vía mail á xefatura 
territorial correspondente, en espera da resolución da mesma. (Anexo II) 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

31. ENTRADAS E SAÍDAS 
Toda esta proposta está deseñado co fin de evitar aglomeracións e os tempos de espera nas 
entradas e saídas. O éxito vai depender do cumprimento estrito dos horarios tanto polas 
familias como polo profesorado. 

EDUCACIÓN INFANTIL (SESIÓN DE MAÑÁ) 
Nivel Entrada Porta Saída Porta 
3 años 
 

9:30 horas 4 y 5 12:40 horas 7 

4 años 9:20 horas 7 
 

12:45 horas 7 

5 años 9:25 horas 7 
 

12:45 horas 7 

EDUCACIÓN INFANTIL (SESIÓN DE TARDE) 
Nivel Entrada Porta Saída Porta 
3 años 
 

14:45 horas 7 16:15 horas 4 y 5 

4 años 14:45 horas 7 
 

16:20 horas 7 

5 años 14:45 horas 7 
 

16:20 horas 7 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA (SESIÓN DE MAÑÁ) 
Nivel Entrada Porta Saída Porta 
1º EP 9:15 horas 1 12:45 horas 4 

 
2º EP 9:20 horas 2 12:50 horas 4 

 
3º EP  9:15 horas 3 12:50 horas 3 

 
4º EP 9:20 horas 4 12:50 horas 3 

 
5º EP 9:20 horas 1 12:55 horas 2 

 
6º EP 9:25 horas 5 12:55 horas 2 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA (SESIÓN DE TARDE) 
Nivel Entrada Porta Saída Porta 
1º EP 14:45 horas 1 16:20 horas 4 

 
2º EP 14:50 horas 2 16:20 horas 4 

 
3º EP  14:45 horas 3 16:20 horas 3 

 
4º EP 14:50 horas 4 16:25 horas 3 

 
5º EP 14:45 horas 5 16:30 horas 2 

 
6º EP 14:50 horas 5 16:30 horas 2 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA (SESIÓN DE MAÑÁ) 
Nivel Entrada Porta Saída Porta 
1º ESO A,B,C 8:20 horas 1 1º ESO A,B,C 13:00 horas (M y J) 

13:50 horas (L, Mi y V) 
1 
 

2º ESO A,B,C 8:25 horas 2 2º ESO A,B,C 13:00 horas (M y J) 
13:50 horas (L, Mi y V) 

1 
 

3º ESO A,B,C 8:20 horas 3 3º ESO A,B 13:00 horas (M y J) 
13:50 horas (L, Mi y V) 

1 
 

4º ESO A,B 8:25 horas 5 3º ESO C 
4º ESO A,B,C 

13:00 horas (M y J) 
13:50 horas (L, Mi y V) 

6 

4º ESO C 8:25 horas 6   
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA (SESIÓN DE TARDE: Martes y Xoves) 
Nivel Entrada Porta Saída Porta 
1º ESO A,B,C 14:50 horas 1 1º ESO A,B,C 16:40 horas 1 

 
2º ESO A,B,C 14:55 horas 2 2º ESO A,B,C 16:40 horas 1 

 
3º ESO A,B,C 14:50 horas 3 3º ESO A,B 16:40 horas 1 

 
4º ESO A,B 14:55 horas 5 3º ESO C 

4º ESO A,B,C 
16:40 horas 6 

4º ESO C 14:55 horas 6   
 

 
 

 

32. PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E CIRCULACIÓN NO CENTRO EDUCATIVO 
 
Diferenciamos 7 portas de acceso ao colexio: 

- PORTA 1 – HALL DE ENTRADA 
- PORTA 2 – HALL DE ENTRADA 
- PORTA 3 – HALL DE ENTRADA 
- PORTA 4 – HALL DE ENTRADA 
- PORTA 5 – HALL DE ENTRADA 
- PORTA 6 – PORTA LATERAL DE BACHARELATO 
- PORTA 7 – XARDÍN DE INFANTIL 

 
Circulación alumnado de secundaria e bacharelato 
O alumnado entrará pola porta e horario indicado. Unha vez abertas as portas entrarán en 
filas de un gardando a distancia de seguridade. Haberá profesorado en tres puntos distintos 
controlando que se cumpran as medidas de protección de xeito adecuado. Os profesores que 
teñen clase na primeira sesión agardarán ao alumnado nas clases correspondentes. 
 
Circulación do alumnado de primaria 
O alumnado entrará pola porta e horario indicado. Todo o profesorado que imparta clase na 
primeira sesión recollerá a cada un dos grupos nun lugar diferenciado do hall de entrada e o 
guiará ata a aula de referencia. O profesorado velará porque os grupos de convivencia non se 
mesturen en ningún momento e vixiará que se cumpran as normas en canto ás medidas de 
protección. 
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Circulación do alumnado de infantil 
Unha mestra agardará na porta de entrada vixiando que se cumpran as normas de prevención 
e protección previstas. As demais mestras agardarán na entrada das clases favorecendo que 
os distintos grupos de convivencia non se mesturen e garantindo unha correcta hixiene das 
mans antes de acceder á aula. 
 
No caso do alumnado de infantil de 3 anos, conformarán os grupos con calma nos asentos 
asignados. As mestras favorecerán a hixiene das mans e acompañarán en fila ao alumnado 
ata a súa aula de referencia. 
 
O elevador só será utilizado en casos excepcionais de lesión ou enfermidade, coa autorización 
da dirección do centro. Nel irá o alumno/a afectado, xunto coa persoa acompañante que se 
asigne. 
 
En canto á circulación, no anexo III pódense observar os planos para cada un dos niveis e/ou 
etapas. 
 

 

33. CARTELERÍA E SINALÉCTICA 
-Colocarase cartelería informativa nos accesos ao centro, nas aulas, baños, corredores, 
vestíbulos ,despachos e calquera outro espazo de uso común.  
 
- Reservaranse os espazos máis visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería, 
retirando, cando sexa preciso, os carteis ou decoracións que estean instalados na actualidade. 
 
- A información será a xeral relacionada coa Covid e coas medidas de seguridade básicas.  
 
- Ademais da cartelería enviada pola consellería, colocaranse carteis de elaboración ou 
adquisición propia. 
 
- Os corredores estarán marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola 
dereita do mesmo e con liñas divisorias centrais, todas elas de cor claramente visible.  
 
- Nos baños de infantil e primeiro ciclo de primaria colocaranse un indicativo con cores verde 
e vermello e coa clase de referencia que indique se está baleiro ou ocupado.. 

 

34. DETERMINACIÓN SOBRE A ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO TRANSPORTADO 
O persoal do servicio de transporte acompañará ao alumando ata a súa porta de entrada para 
que poida xuntarse co seu grupo de convivencia. 
 
De volta ao transporte serán acompañados polos profesorado e o persoal do servicio de 
transporte encargarase de que ocupen o lugar asignado. 
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35. ASIGACIÓN DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA 
Nas entradas de infantil e primaria encargarase da vixilancia un profesor por grupo de 
convivencia. Ademais, completarán esta tarefa 4 mestres máis que vixiarán a saída do servizo 
de permanencia. En total 31 mestres. 
 
Nas entradas de secundaria e bacharelato estarán todos os profesores que teñan clase na 
primeira sesión e reforzados por 4 profesores máis. En total 20 profesores. 
 
Nos recreos de infantil e primaria vixiarán todos os mestres que teñen a sesión 
inmediantamente anterior ao recreo. Ademais, os mestres especialistas apoiarán a vixilancia. 
 
Nos recreos de secundaria vixiarán un total de 8 profesores. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 
 

36. RELACIÓN CO SERVIZO DE MADRUGADORES (PERMANENCIA) 
O servizo de permanencia está directamente xestionado polo colexio e a persoa responsable 
é a administradora. 
 
Poderá ser utilizado ou ben desde as 8.00 horas, ou ben desde as 8.30 horas. 
 
A entrada terá lugar pola porta principal do colexio. A partires das 8,45 horas non se permitirá 
o acceso ao servizo de permanencia. 
 
As familias non poderán acceder ao interior do colexio. Os encargados do servizo de 
permanencia recollerán aos usuarios na porta principal. 
 
O alumnado de infantil realizará a permanencia no hall de infantil e o alumando de primaria 
no salón de actos. Ambos espazos habilitáronse para que se poidan cumprir as normas de 
prevención e protección contempladas neste plan. 
 
En todo momento se manterán os grupos de convivencia estables e serán coidados por 
monitores e profesores do centro e coordinados pola administradora e/ou a xefa de estudos. 
 
Finalizada a permanencia, o alumnado de infantil será recollido pola súa mestra de referencia 
e dirixiranse á aula correspondente. O alumnado de primaria unirase ao grupo de convivencia 
de referencia seguindo as instrucións dos mestres encargados. 

 

37. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FÓRA DA XORNADA LECTIVA 
A realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva irase ofrecendo de forma 
paulatina e en función de si se poden garantir o cumprimento das medidas esixidas no 
protocolo. A determinación dos horarios e lugares onde realizalas irase definindo a medida 
que o curso avance. 
 
No caso de que finalmente se leven a cabo, variaremos este punto para recoller os aspectos 
que regulen o desenvolvemento das mesmas. 

 



 PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID PARA O CURSO 2020-2021 
Colexio Hijas de Cristo Rey – O Carballo (Oleiros) 

 

21 
 
 

38. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO ESCOLAR 
- As reunións do Consello Escolar terán dúas modalidades dependendo da situación 
epidemiolóxica no momento das mesmas.  
Deste xeito propoñemos:  
• Reunións telemáticas ou ben por TEAMS ou ben por ZOOM 
• Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, as reunións 
levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia de seguridade e con ventilación 
suficiente. 
 
- Para as xuntanzas da ANPA, facemos dúas distincións:  
• Reunións da directiva: ao ser un número reducido de persoas, poderán facela de xeito 
presencial se a situación epidemiolóxica o permite, empregando un espazo do colexio o 
suficientemente amplo que garanta a distancia social. Farase unha solicitude previa para 
asignar espazo e facer as tarefas de desinfección e ventilación pertinentes.  
• Reunións xerais da ANPA: estas reunións realizaranse, preferentemente, de xeito 
telemático. 

 

39. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS 
- As titorías levaranse a cabo, previa solicitude das familias ou do profesorado, a través do 
correo electrónico. 
 
- Serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula da 
titoría do alumno e coas seguintes medidas:  
• Emprego de máscara.  
• Hixiene de mans ao acceder á aula. 
• Colocación de mesas como separación para garantir a distancia.  
• No caso de ser preciso a revisión dunha proba escrita, solicitarse previamente para ter unha 
copia e evitar a manipulación conxunta de documentos.  
 
- As reunións de inicio de curso faranse de xeito telemático a través da plataforma ZOOM. 

 

40. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 
A realización de eventos multitudinarios dentro do centro queda suspendida á espera da 
evolución da pandemia.  
 
En relación aos festivais de Nadal, fin de curso, así como as festas de Samaín, Entroido, etc, 
buscaranse alternativas que non supoñan xuntanzas conxuntas do alumnado, priorizando as 
celebracións independentes en cada aula, ou no seu caso as reunións, tamén independentes, 
no exterior, mantendo sempre as medidas de seguridade e prevención.  
 
Para a celebración de aniversarios non se poderán traer alimentos para repartir nin obsequios 
de ningún tipo á aula. As celebracións desenvolveranse con actividades lúdicas alternativas.  
 
A realización de saídas e visitas non se realizarán nun principio. En función da evolución da 
pandemia, poderase levar a cabo algunha delas, sempre e cando o Equipo Directivo o autorice 
e sempre que se garantan as medidas sanitarias de prevención e seguridade e non supoñan 
un risco engadido innecesario. 
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 
 

41. MEDIDAS 
O persoal do servicio de transporte acompañará ao alumando ata a súa porta de entrada para 
que poida xuntarse co seu grupo de convivencia. 
 
De volta ao transporte serán acompañados polos profesorado e o persoal do servicio de 
transporte encargarase de que ocupen o lugar asignado. 

 

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 
 

42. QUENDAS E LUGARES OCUPADOS POLOS COMENSAIS 
A organización das quendas para o uso do comedor depende do día da semana. Só se levarán 
a cabo dúas quendas para o alumnado de secundaria os martes e xoves. 
 
Os luns, mércores e venres o alumnado que faga uso do servizo de comedor comerá nunha 
única quenda en lugares diferentes. 
 
DISTRIBUCIÓN 
Contarase con cinco comedores diferenciados. 

- Tres no lugar habitual. 
                  1º comedor infantil 
                  2º comedor secundaria 
                  3º comedor 4ºA,B, 5º e 6º EP 

- 1 no salón de actos. 
                  1º, 2º, 3º e 4ºC EP 

- 1 na aula das camiñas. 
                  Dúas quendas de secundaria (só martes e xoves) 

 
En infantil e primaria, as mesas estarán ocupadas por alumnos dos mesmos Grupos Estables 
de Convivencia (GEC). Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e 
garantirase a estanquidade no caso dos grupos de convivencia estable. 
 
Deberase manter 1,50 m de distancia de separación entre cada GEC se ben, dentro de cada 
GEC non é necesario que sexa estritamente esta medida. 
 
En secundaria, as mesas serán ocupadas de xeito individual todas orientadas cara o mesmo 
sentido e cunha separación de 1,50 m de distancia entre os postos. Entre cada quenda o 
comedor airearase 15 min e hixienizaranse as mesas cadeiras e demais elementos de uso 
común.  
 
Os alumnos que están a espera de comer, así como as quendas que rematan permanecerán 
no ximnasio ou no patio exterior, cando o tempo o permita, nas zonas acotadas a tal efecto 
xunto cos monitores. Durante este tempo todos o alumnado permanecerán con máscara. 
 
RECOLLIDA DO ALUMNADO PARA IR AO COMEDOR 
O alumando de infantil será recollido polas monitoras que estarán encargadas cada unha dun 
grupo en todo momento. 
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- 12.30: INFANTIL 3 ANOS 
- 12.35: INFANTIL 4 ANOS 
- 12.40: INFANTIL 5 ANOS 

 
O alumnado de 1º, 2º, 3º e 4ºC de EP será acompañado polo mestre co que se atopan a 
partires das 12.45 horas. Irán ao comedor (salón de actos) e os monitores de comedor 
acompañarán sempre aos mesmos GEC. 
 
O alumnado de 4ºA, B, 5º e 6º EP irán ao comedor acompañados polos monitores e ocuparán 
o seu lugar correspondente. 
 
O alumnado de secundaria da primeira quenda ocupará o seu lugar no comedor e os da 
segunda quenda agardan no patio exterior ata que lles corresponda. En todo momento, 
haberá un monitor que vixíe e garanta o cumprimento das normas de protección establecidas 
neste plan. 
 
Finalizado o servizo de comedor cada grupo ocupará o seu lugar correspondente no patio 
exterior acompañado sempre do seu monitor de referencia. No caso de chuvia, cada grupo 
irá á súa clase de referencia (no caso de infantil e primaria) e ao ximnasio (no caso de 
secundaria) 

 

43. PERSONAL COLABORADOR 
25 persoas 

 

44. PERSONAL DE COCIÑA 
8 persoas 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 

45. AULAS ESPECIAIS, XIMNASIOS... 
- A única área na que o alumnado poderá abandonar a súa aula será educación física. 
 
- Isto implica que o ximnasio debe ofrecer as mesmas garantías de seguridade que as aulas 
convencionais. Deste xeito, terá a mesma dotación que esas aulas (dispensadores de xel, 
papeleiras de pedal e panos desbotables) que permita realizar as rutinas de limpeza antes, 
durante e ao finalizar a sesión.  
 
- Ao ser espazos de uso compartido por varios grupos, entre sesións será preciso realizar unha 
ventilación de 5/10 minutos e labores de limpeza básica. Para garantir que este tempo se 
cumpre, o profesorado de EF irá a buscar ao alumnado á súa propia aula e realizarán alí unha 
primeira explicación do que se vai levar a cabo na sesión.  
 
Uso de aparellos nas salas de mestres (fotocopiadora, ordenadores...) 
- Aínda que non é un espazo de uso educativo como tal por parte do alumnado, xa que é 
empregado fundamentalmente polo profesorado para facer traballos de reprografía, é 
conveniente establecer pautas, xa que son moitas as persoas que, ao longo do día, pasan por 
alí.  
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- Será responsabilidade do usuario seguir as seguintes normas:  
• Desinfectar as mans antes de usar as fotocopiadoras, ordenador, encadernadores e 
plastificadora.  
• Pasar un pano con xel hidroalcohólico polas superficies manipuladas despois do seu uso.  
• Manter a distancia de seguridade.  
• Uso obrigatorio de máscara. 

 

46. EDUCACIÓN FÍSICA 
A Educación Física ten unha importancia fundamental no proceso de formación do alumnado 
e moito máis nas actuais circunstancias.  
 
As súas características obrigan a ter unhas pautas moi claras que permitan manter as mesmas 
condicións de seguridade que no resto da actividade escolar.  
 
Por isto, para diminuír os riscos na actividade física, poñeremos en práctica as seguintes 
pautas:  
- O emprego da máscara é obrigatorio en todo momento 
- Priorizaranse actividades físicas sen contacto e de baixo impacto. 
- Promoveranse actividades que permitan manter a distancia de seguridade.  
- En caso de que haxa traballo por grupos, respectaranse os que se forman nas aulas (infantil 
e primaria) 
- Cada alumno/a debe traer a súa propia botella de auga e non pode beber doutra así como 
calquera outro material de uso individual preciso para o desenvolvemento das sesi 
- Minimizarase o uso de material compartido. O material non pode estar accesible ao 
alumnado e só o pode repartir o mestre/a, buscando a maneira de evitar aglomeracións.  
- Priorizarase o emprego de material fácil de desinfectar. 
 - Darase tempo suficiente para que se poidan lavar e desinfectar as mans antes de subir a 
clase. 

 

47. CAMBIOS DE AULA 
Ao longo deste curso soamente se contemplan tres situacións nas que son necesarios cambios 
de aula:  
• Para ir ao ximnasio / pavillón  
• Para ir ás optativas de Bacharelato 
• Asistencia a sesións de PT/AL  
 
Cando un grupo de alumnado deba cambiar de aula, farao en fila de un e respectando a 
distancia de seguridade.  
 
As pautas para facer un cambio de aula nas situacións previstas son:  
- O profesorado especialista irá a buscar ao grupo ou alumnos á súa clase, que deberá 
hixienizar as mans antes de saír.  
- Cando a aula quede totalmente valeira, o mestre saínte se encargará de que quede 
ventilando. 
- Cando o mestre chegue a aula, saíran no orde establecido e seguirán ao mestre para ir a aula 
específica, seguindo as indicacións que hai polos corredores e mantendo a distancia de 
seguridade. 
 - A volta á aula ordinaria seguirá as mesmas pautas. 
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48. BIBLIOTECA 
De forma xeral non se utilizara a Biblioteca. Para préstamos e traballo cos fondos 
bibliográficos farase uso da biblioteca de aula e realizarase seguimento polo profesorado 
titor. Coidaranse todas as medidas de protección contempladas neste plan. 

 

49. ASEOS 
As aulas utilizarán os baños do corredor no que se atopan.  
As aulas de 4º de Educación Infantil utilizarán os baños da aula.  
O aforo máximo de todos os baños será 1 soa persoa.  
 
Nos aseos de infantil e dous primeiros cursos de primaria haberá un indicativo tipo semáforo 
colgado xunto á porta para indicar se está libre ou ocupado. Só poderá haber unha persoa 
esperando no exterior que deberá situarse no lugar indicado no chan.  
 
Os baños contarán con xabón, hidroxel, panos desbotables e papeleira con tapa e pedal. Para 
o uso do comedor utilizaranse os baños contiguos aos comedores, nas mesmas condicións 
que os anteriores. Nas clases de Ed. Física utilizaranse os aseos do ximnasio tamén nas 
mesmas condicións. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 

50. HORARIOS E ESPAZOS 
Os horarios para o desenvolvemento do recreo serán os seguintes: 
 

- Educación secundaria e bacharelato: 11.00 a 11.20 
- Educación primaria: 11.30 a 12.00 
- Educación infantil: 10.30 a 11.00 (3 anos) 

                                  11.00 a 11.30 (4 e 5 anos) 
ESPAZOS 
 

- 3 anos: patio exterior infantil (dividido en tres parcelas) 
- 4 anos: explanada lateral dianteira (dividida en tres parcelas) 
- 5 anos: patio exterior infantil (dividido en tres parcelas) 
- 1º EP: patio exterior infantil (dividido en tres parcelas) 
- 2º EP: explanada lateral dianteira (dividida en tres parcelas) 
- De 3º a 6º EP: patio exterior e xardíns (dividido en 12 parcelas) 
- De 1º a 4º ESO: patio exterior e xardíns (dividido en 12 parcelas) 
- Bacharelato: explanada frontal dianteira (4 parcelas) 

 
No caso de chuvia, se distribuirá ao alumnado do seguinte xeito: 
 

- O alumnado de 3º a 6º de EP permanecerá nas aulas de referencia. Pódese valorar a 
posibilidade de que o patio cuberto sexa ocupado por un nivel durante 15 minutos e 
os restantes 15 minutos por outro nivel. 

- O alumnado de secundaria permanecerá repartido entre o hall de entrada, o ximnasio 
e o patio cuberto. 
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- O alumnado de 1º e 2º de EP distribuirase así: 3 grupos no hall de entrada, 1 grupo 
no hall de primaria, 1 grupo no hall de infantil e 1 grupo no hall do Sagrado Corazón. 

- O alumnado de infantil distribuirase do seguinte xeito. 
 

ED. INFANTIL Hall primaria Hall infantil Hall Sagrado 
Corazón 

Hall entrada 

10.40 – 11.00  3 anos 3 anos 3/4/4 
11.00 – 11.20 5 anos 5 anos 4 anos  
11.20 – 11.40  5 anos   

 
 
51. PROFESORADO DE VIXILANCIA 
En infantil e primaria todo o profesorado que imparta docencia inmediatamente antes do 
recreo acompañará ao grupo ata o lugar onde se desenvolva o mesmo. 
 
Unha vez establecidos os GEC, deberá haber sempre dous mestres por cada un dos niveis. 
Deste xeito, no momento de finalización do recreo sempre ten que haber tres mestres por 
nivel que acompañen aso GEC á súa aula de referencia. 
 
Durante o recreo, sempre haberá un mestre pendente do control de acceso aos baños 
evitando as aglomeracións e garantindo que se manteñen os GEC. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS 
CURSOS DE PRIMARIA 

 

52. METODOLOXÍA E USO DOS BAÑOS 
Establécense aquí as pautas xerais para estes grupos de idade, acordes co Protocolo de 
adaptación ao contexto COVID, que despois serán concretadas coa metodoloxía específica de 
cada mestre.  
 
Ao inicio da xornada levaranse a cabo accións diarias de carácter lúdico nas que se traballe a 
lembranza de normas de hixiene e a concienciación do alumnado coa pandemia.  
 
En caso de agrupar aos alumnos de forma cooperativa, faranse grupos de non máis de 4 
alumnos, (ata 5 no caso de Infantil), procurando manter a maior distancia posible entre mesas 
e grupos, que serán grupos cooperativos estables para todo o curso, reducindo así o máis 
posible as interaccións de risco entre o alumnado.  
 
Para o xogo en recantos, delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual ou cos 
mesmos grupos cooperativos existentes na clase, garantindo a desinfección posterior ao seu 
uso, tanto do espazo e como dos materiais. Estes materiais non serán de moitas pezas e serán 
de fácil desinfección.  
 
Eliminaranse xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.  
 
No uso de baños seguirase a organización xeral para o centro nesta materia utilizando un 
dispositivo tipo semáforo que indique se é posible acceder ou non ao baño. No caso dos 
alumnos de 3 utilizarán o baño da súa aula. 
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53. ACTIVIDADES E MERENDA 
A merenda realizarase de xeito individual cada un no seu posto escolar, non podendo 
compartirse alimentos nin botellas. 
 
Os recreos seguirán as normas organizativas xerais recollidas no apartado correspondente 
deste Plan. O areeiro así como os tobogáns, columpios e demais xogos infantís do patio, 
estarán inutilizados á espera da evolución da pandemia.  
 
O alumnado de Infantil non están obrigados a usar máscara. Os de 1º e 2º de EP deberán 
utilizala obrigatoriamente. É fundamental que todo o alumnado teña unha funda para gardar 
a súa máscara. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 
 

54. EMPREGO DO EQUIPAMENTO 
Aula de informática:  
• Os equipos e demais materiais serán desinfectados despois do seu emprego antes de 
finalizar a sesión.  
• Corresponde ao mestre lembrar aos usuarios que fagan ese labor cos desinfectantes e os 
panos desbotables da aula e posteriormente limpen as mans con hidroxel.  
 
Ordenadores de aula: 
 • Todas as aulas que dispoñen de equipos informáticos para uso do alumnado seguirán o 
mesmo protocolo de limpeza dos equipos xa citado.  
 
Será o mestre que imparte cada sesión quen regule o uso de ditos equipos e garanta a súa 
hixienización.  
 
No caso de Educación Física xa queda tratado no apartado específico desta área. En xeral, 
calquera outro material que deba ser utilizado por varios alumnos seguirá o mesmo 
procedemento de uso e limpeza, sempre supervisado polo profesor que corresponda. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE 
 

55. MEDIDAS 
- Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das 
máscaras dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade. No 
caso de non poder facer uso da mesma optarase por outras fórmulas que garantan a 
protección individual como pode ser o uso de pantallas e mamparas así como a protección 
colectiva, establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo 
grupo docente e aula. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.  
 
- O persoal que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no 
caso de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non 
respectar a distancia de seguridade.  
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- No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas 
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans 
nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, 
tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando 
sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.  
 
- O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das 
necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 
 
- O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado 
que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con 
necesidades educativas especiais. 

 

56. TAREFAS E SEGUIMENTO 
As medidas que o persoal docente e coidador debe extremar con alumnado con n.e.e serán 
obxecto de continuo seguimento para a súa adaptación en continua circunstancia buscando 
sempre a mellor autonomía do alumnado. 

 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

57. MEDIDAS EN SALAS E DEPARTAMENTOS 
Reunións:  
• De forma xeral, realizaranse de xeito telemático. No caso de seren presenciais e naquelas 
que impliquen a participación de todo o profesorado empregarase o salón de actos ou o 
ximnasio, xa que teñen as dimensións axeitadas para manter unha distancia social axeitada. 
 
• As reunións dos diferentes equipos docentes, equipos de ciclo e departamentos terán lugar 
nunha aula, previo coñecemento do Equipo Directivo e cumprindo coas medidas de 
seguridade reflectidas neste plan. 
 
Sala de mestres:  
• A sala habitual e a biblioteca serán de uso dos mestres. Manteranse as normas de 
seguridade e hixiene contempladas neste plan e terase especial coidado coa ventilación. 
• Na sala haberá dispensador de xel e panos desbotables, así como unha papeleira de pedal. 
• Será responsabilidade individual dos usuarios dos ordenadores a limpeza e desinfección dos 
equipos de traballo con xel hidroalcohólico.  
• Para empregar a máquina de café, os usuarios deberán realizar unha limpeza previa de mans 
e, ao finalizar, deberán empregar a papeleira de pedal para tirar os vasos desbotables. 

 

58. ÓRGANOS COLEXIADOS 
As reunións dos órganos colexiados levaranse a cabo de xeito telemático. No caso de seren 
presenciais usaranse o salón de actos e/ou o ximnasio para celebralas.  
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

59. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
O Equipo COVID recibirá formación específica por parte de persoal da Consellería de 
Sanidade. Esta formación será transmitida posteriormente por parte do Equipo ao resto do 
profesorado. Está aberta ademais a vía da formación voluntaria individual de cada mestre a 
través da oferta que faga a Consellería no Plan anual de formación. O alumnado recibirá a 
formación coa inclusión, especialmente ampla este curso, da educación para a saúde ( 
centrada nos aspectos relacionados co COVID 19) como disciplina transversal na 
programación de todas as áreas e cursos, con especial incidencia nas áreas con máis relación 
directa como son as ciencias naturais e ciencias sociais e educación física. Así mesmo 
traballarase diariamente ao inicio da mañá nas rutinas de hixiene e prevención en todas as 
aulas. 

 

60. DIFUSIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 
Utilizaranse as mesmas canles que o propio Plan reflectidas no punto 63. 

 

61. PROFESORADO COORDINADOR DA XESTIÓN DAS AULAS VIRTUAIS 
O profesorado encargado da xestión e mantemento das aulas e plataformas dixitais do colexio 
é o que conforma o equipo TAC. 
 
Manuel Campos Ares, coordinador 
Carolina García Pinto 
Maite Borrás Collado 
Marcos Martínez Rodríguez 
Eugenio Dorado San Emeterio 
Jaime Timiraos Pigueiras 
Andrés Rivera Urción 
Alfonso Barrera Cendán 
Alicia Vázquez Álvarez 
Valentín Soto Álvarez de Sotomayor 

 

62. INSTRUCCIÓNS DE INICIO DE CURSO 
O Equipo Directivo elaborará un Plan de Acollida no que se contemplarán todos os aspectos 
organizativos de interese fundamental para as familias. 
 
Así mesmo, elaborará un Plan de Continxencia para a continuación da actividade lectiva a 
distancia en caso de suspensión das clases presenciais. 

 

63. DIFUSIÓN DO PLAN 
Este Plan de Adaptación á situación COVID para o curso 2020 – 2021 difundirase do seguinte 
xeito: 

- A través da páxina web do colexio. 
- A través das reunións de inicio de curso nun formato de “Guía rápida”. 
- A través de correo electrónico institucional ao claustro e órganos colexiados, así como 

as familias e á ANPA. 
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ANEXO I: ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas 
clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar destes síntomas solicite 
consulta no seu centro de saúde. 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 
 
Síntomas respiratorios 

 
Febre maior de 37,5º 

  

 
Tose seca 
 

  

 
Dificultade respiratoria 
 

  

 
Outros síntomas 

 
Fatiga severa (cansanzo) 
 

  

 
Dor muscular 
 

  

 
Falta de olfacto 
 

  

 
Falta de gusto 
 

  

 
Diarrea 
 

  

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

 
 
 

 

 SI NON 
 
 
CONVIVIU nas últimas 
2 semanas... 

 
cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 
 

  

 
cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola 
COVID-19? 
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ANEXO II: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL ESPECIALMENTE 
SENSIBLE 

 

SOLICITANTE 
Nome e apelidos: 
DNI:                                                                                        Teléfono: 
Correo electrónico (obrigatorio): 
Enderezo a efectos de notificación: 
Código Postal:                                                                       Localidade: 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 
Nome do Centro: 
Enderezo: 
Código Postal:                                                                       Localidade: 
Posto de traballo: 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos 
de determinación da condición de persoal sensible de conformidade con previsto na Resolución 
de 22 de xullo de 2020. 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, así 
como aqueles que lle sexan requiridos. 

 

 

______________________________, ______ de 2020 

Sinatura: 

DIRECTOR DO CENTRO 
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ANEXO III: CIRCULACIÓN 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

1º e 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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3º e 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

5º e 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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1º e 2º ESO 

 

3º e 4º ESO 
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BACHARELATO 
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ANEXO IV: MODELOS AULAS 
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ANEXO V: CONTROL DA VENTILACIÓN 
 

CONTROL DA VENTILACIÓN      AULA: ____________ 

SEMANA DO _______ AO __________ DE __________ 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 
Hora:  Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
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ANEXO VI: CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS 
 

SEMANA DO _______ AO __________ DE __________ 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 
Hora:  Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
     
Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
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ANEXO VII: REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO POR SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE 
CON COVID 

 

Nivel e grupo  Data  
 

ALUMNO/A  
 

Persoa que realiza a 
comunicación 

 

Sintomatoloxía 
descrita 

 
 
 
 
 
 
 

Acudiu ao médico  
 

Diagnóstico final  
 

Medidas 
aconselladas 
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ANEXO VIII: REXISTRO DE AUSENCIAS DE PROFESORADO POR SINTOMATOLOXÍA 
COMPATIBLE CON COVID 

 

Data  
 

MESTRE  
 

Sintomatoloxía descrita  
 
 
 
 
 

Acudiu ao médico  
 

Diagnóstico final  
 

Medidas aconselladas  
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ANEXO IX: PLAN DE CONTINXENCIA 
 

O Plan de Continxencia do CPR Hijas de Cristo Rey ten por finalidade establecer os procesos para 
o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión 
da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da 
actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro. 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 
 

 

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

 

2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o presente plan 
de continxencia e 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), e 
contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado.  

 

3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de 
referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de 
gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas 
debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións 
do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.  

 

4. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo 
tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 
formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. 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.  

 

5 A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica 
co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non 
houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención 
primaria.  
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6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura 
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun 
centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma 
habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho.  

 

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en cada 
caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que 
se comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, 
sen prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 

 

8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha 
ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade 
con seguintes supostos:  

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

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

 

9. 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 corentena de 
polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto próximo.  

 

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

 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 
 

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 
preferentemente a través das plataformas telemáticas propias do centro. O profesorado 
realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a 
través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a 
disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que 
reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma.  

 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla 
de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as 
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eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. Para cada caso concreto 
de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as medidas 
oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co 
tempo de suspensión.  

 

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas 
as seguintes medidas:  

a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para coñecer a 
evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a distancia.  

b) Actualizar os contidos virtuais dos niveis afectados para garantir a continuidade no proceso 
de ensino-aprendizaxe. 

c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro.  

d) Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se estimen 
oportunas.  

e) Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases. 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 
 

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un 
proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases establecidas para 
a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa duración como 
a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar correspóndelle á 
Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. Sen prexuízo das 
medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas consellerías de Educación e 
Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de reincorporación:  

Fase 1 (Adecuación dos espazos)  

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

Obxectivos:  

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.  

- Desinfección de todos os espazos 

- Revisión do plan de adaptación buscando posibles erros na redacción ou na execución.  

 

Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: 1 semana  
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A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 33 % en grupos de máis de 20 
alumnos e do 50% en grupos de menos de 20 alumnos. 

Obxectivos:  

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

- Combinar o ensino presencial e a distancia.  

- Revisión das actividades realizadas no período de ensino telemático.  

- Avaliación desa etapa. 

 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)  

Duración: (3 xornadas lectivas)  

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50 % en grupos de máis de 20 
alumnos e do 100% en grupos de menos de 20 alumnos.  

Obxectivos:  

- Comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo  

- Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en práctica os contidos expostos 
na aula virtual. 

 

Fase 4 (Fase de reactivación)  

Duración: (2 xornadas lectivas)  

Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado. 

Obxectivos:  

- Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases. 

- Comprobar o grao de adquisición do traballado.  

- Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período.  

- Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego da aula virtual para as 
tarefas e para complementar as aprendizaxes na casa. 

 

 


