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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2020-21
INTRODUCIÓN
Este documento foi elaborado tendo en conta a información subministrada polas
autoridades sanitarias na Orde do 31 de agosto de 2020.

Inclúe recomendacións e directrices en relación coas medidas de prevención e hixiene
fronte á COVID-19 para as actividades e instalacións do Colexio Sagrada Familia.

OBXECTIVOS


Crear contornas escolares saudables e seguras no contexto da pandemia por COVID-19
a través da aplicación de medidas de promoción da saúde, protección e prevención nas
diferentes etapas educativas.



Facilitar a xestión adecuada dos casos SARS-Cov-2 a través do establecemento de
protocolos de actuación e coordinación coherentes coa realidade do noso centro.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
2) Membros do equipo COVID

Coordinadora/responsable:

Silvia Martínez (Xefa de estudos) 986500375

Profesores grupo COVID

Isabel Estévez (Primaria) 986 50 0375
Rita Sayar (Primaria) 986 50 0375
Teresa Aragonés (Secundaria) 986 50 0375
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Elaboración do Plan de Adaptación e de Continxencia da COVID19.

Tarefas
asignadas



Difusión da información ao Claustro e aos pais.

A



Coordinación na interlocución coa Administración.

coordinadora



Xestión de gromos entre o persoal do centro (docente ou non
docente).

COVID

Membros



Comunicación coas familias.



Xestión de material de protección.



Representantes dos edificios.



Velar para que as medidas tomadas se leven a cabo nas etapas

COVID

designadas .


Canle intermedia para comprobar que as medidas son efectivas.

3) Centro de Saúde de referencia

Centro

Ambulatorio San Roque

Contacto

Julio regueiro

Teléfono

986 51 03 06

Cristina Manso

4) Determinación do espazo de illamento COVID-19 e dos elementos de protección que
inclúe.

O espazo de illamento será o recibidor que hai detrás do posto recepción. É un lugar de
fácil control de entradas e saídas, está preto da porta principal e conta con ventilación e
seguridade de control de acceso ao mesmo.

Ao entrar no espazo de illamento terase en conta:
 Uso obrigatorio da máscara de toda persoa que entre na sala.
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 O alumno ou profesor deberá cumprir todas as medidas de seguridade e non
tocará nada que non precise.
 Neste espazo soamente se atenderá a aqueles alumnos ou profesores que presenten febre
ou sintomatoloxía compatible coa COVID-19.
 Unha vez que os pais ou o persoal autorizado recollan á persoa que presenta os
síntomas, o espazo desinfectarase por completo.
 Pedírase aos pais que manden información da saúde do alumno para poder facer o
seguimento oportuno (parte médico).
 No caso de positivo en Coronavirus avisarase a Sanidade para que nos indiquen as
medidas a seguir.

Equipo necesario no espazo de illamento


Máscaras FPP2, luvas, bata desbotable e gorro.



Bote de Xel hidroalcólico.



Spray desinfectante oficial.



Panos de papel desbotables.



Cubo para residuos COVID.



Infografía de “Prohibido o paso”, “sala de illamento”, “uso obrigatorio de máscara”.
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5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa

ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA

ED. SECUNDARIA

3 anos “A"

21

1º Prim “A”

25

1º ESO A

24

3 anos “B”

21

1º Prim “B”

22

1º ESO B

24

4 anos “A”

24

2º Prim “A”

25

2º ESO A

21

4 anos “B”

23

2º Prim “B”

25

2º ESO B

21

5 anos “A”

25

3º Prim “A”

24

3º ESO A

23

5 anos “B”

25

3º Prim “B”

25

3º ESO B

23

Total Ed.
Infantil

140

4º Prim “A”

25

4º ESO A

21

4º Prim “B”

25

4º ESO B

20

5º Prim “A”

23

Total Ed.
Secundaria

177

5º Prim “B”

25

6º Prim “A”

24

6º Prim “B”

24

Total Ed.
Primaria

293

Nº de alumnos matriculados:

610

Nº de aulas: 26
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6) Cadro de persoal do centro educativo.

2

Directora Pedagóxica e Titular
PROFESORADO
INFANTIL

6

TITORES

PRIMARIA

12

TITORES

Especialista

1 coidadora

Infantil

7

8

TITORES

Especialistas

4

Primaria

Total

SECUNDARIA

Especialista

9

Secundaria

Total

16

Orientadora

1

Total

18

Total Profesorado

41
PERSOAL DE SERVIZOS

Administración

2

Xardineiro

1

PAS

6

portería
Total PAS

Total Colexio

9
41+9+2=

52 persoas

7) Determinación dos grupos estables de convivencia, con asignación da aula, do
alumnado, do profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias
ao grupo.

Todas as aulas están distribuídas en catro edificios, para fomentar que o alumnado
permaneza na aula asignada ao principio de curso.
Para as clases que os titores non poidan impartir, os especialista de Ed. Primaria serán
do mesmo edificio ou planta e manterán todas as medidas de seguridade especificadas máis
adiante neste protocolo. Sucederá o mesmo nos cursos de Ed. Secundaria e os alumnos só
saíran da aula para a realización das clases de Ed. Física, Optativas e Informática.
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AULAS
CURSO
4º INFANTIL A

Edificio
Ed. Pazo

TITOR

ESPECIALISTA

Begoña Sampedro

4º INFANTIL B

Planta baixa Noelia González

5º INFANTIL A

Myriam Torrado

Graciela Gómez

5º INFANTIL B

Ed. Branco

Paula Manteca

6º INFANTIL A

2º

Isaura Blanco

Irene Berride

Carla Otero

Mª Candelaria (Inglés)

6º INFANTIL B

CURSO

Edificio

1º PRIMARIA A

TITOR
Marta Otero

ESPECIALISTA
Isabel Estévez (Inglés)
Daisy Monteagudo(Música)

1º PRIMARIA B

Rocío González
Ed. Branco

2º PRIMARIA A

3º Andar

José Maneiro (AL)
Graciela Goméz (Apoio)

Isabel Estévez

Daisy Monteagudo música)
José Maneiro (AL)

2º PRIMARIA B

Mª Candelaria

Graciela Goméz (Apoio)
Rocío Gonzalez (Relixión)

3º PRIMARIA A

Eva Valle

José Antonio G. (Ed. Física)
Daisy Monteagudo(Música)

3º PRIMARIA B

Carlos de Rada

Graciela Goméz (Apoio)

Chalé

Juliana Garrido (Apoio)

Branco

Silvia Martínez (Relixión)
José

4º PRIMARIA A

Antonio Daisy Monteagudo(Música)

García

Graciela Goméz (Apoio)
Eva Valle (Matemáticas)

4º PRIMARIA B

Gemma Fernández

Juliana Garrido (Apoio)
Silvia Martínez Apoio)

5º PRIMARIA A
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5º PRIMARIA B

Chalé

Silvia

Rotonda

Relixión)

2º Andar

José Maneiro

Martínez

(Apoio

e

Otilia García (Música)
MªJosé Abalo (Plástica inglés)
Diego Negro (Ed. Física)
Paz Romagnoli (Inglés)
Juliana Garrido (Apoio)

6º PRIMARIA A

Chale

Mª Otilia García

Silvia

Martínez

(Apoio

Rotonda

Relixión)

1º Andar

Otilia García (Música)

6º PRIMARIA B

Mª José Abalo

e

MªJosé Abalo (Plástica inglés)
Diego Negro (Ed. Física)
Paz Romagnoli (Inglés)

CURSO

Edificio

1º SECUNDARIA A

Ed. Branco

Ana Mª Bugallo

1º SECUNDARIA B

1º andar

Paz Romagnoli

2º SECUNDARIA A

TITOR

ESPECIALISTA

Sonia Outes

2º SECUNDARIA B

Ed. Pazo

Teresa Aragonés

3º SECUNDARIA A

2º andar

Natalia Sanmartín

3º SECUNDARIA B

María Nogueira

4º SECUNDARIA A

Ed. Pazo

Rubén Rivas

4º SECUNDARIA B

1º andar

Loreto Blanco

8) Medidas específicas para os grupos de Ed. Infantil, con inclusión de medidas que xa
figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e do
grupo.

Recoméndase o uso de máscara para todos os alumnos, sobre todo nas entradas, saídas,
desprazamentos ao comedor e madrugadores (aquelas persoas que soliciten o seu servizo).
Na aula formaranse grupos de traballo estables de catro alumnos, cunha separación entre
grupos de 1,5 metros como indica o protocolo.
PLAN DE ADAPTACIÓN COVID19 CURSO 20-21
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Organización do traballo na aula e material
Todos os alumnos terán o seu propio material, incluíndo o necesario para o ABN. Os
xoguetes e materiais que non poden ser desinfectados con facilidade foron retirados das aulas.
O momento de xogos designarase por días e o material utilizados será previamente
desinfectado e gardará corentena.
Primaremos a máxima ventilación posible. Sempre que as condicións ambientais o
permitan, as fiestras da aula estarán abertas para ter ventilación natural.

Desprazamentos dentro da aula.
Evitarase o desprazamento do alumnado dentro da aula, aínda que estará permitido
levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen
moverse do sitio.

Merendas.
As merendas realizaranse na aula de maneira individual. Non se poderán compartir e
tampouco as botellas de auga.
Cada alumno deberá vir ao centro cunha botella de auga convenientemente identificada
para a súa correcta hidratación durante o día.

Recreos.
As medidas a adoptar no referente aos recreos recóllense no punto 50 ( medidas para o
recreo)

Cazadoras, mochilas.
Nas perchas, o material ou roupa colocarase do xeito máis individualizado posible,
cunha bolsa de plástico que permita ser desinfectada.

No resto das aulas de Primaria e na ESO teranse en conta as seguintes medidas:
 Antes de entrar na aula a distancia de seguridade será 1,5m.
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 Pupitre fixo para cada alumno, onde este colocará o seu material. Está prohibido
compartir o material con outros compañeiros.

 Cada pupitre estará a 1,30 m no caso de Primaria e 1,5 m na ESO respecto aos centros
das restantes cadeiras, como marca o protocolo. Todas estarán mirando ao posto do
profesor.
 Salvo os alumnos de Infantil, todos os alumnos terán os seus abrigos e mandilóns nas
cadeiras.
 Cada vez que se volva á aula dedicaranse uns minutos á desinfección das mans.
 Despois de cada hora, a clase ventilarase durante 10 minutos.
 Os recreos serán por orde no lugar indicado e sempre con máscara.
 Ao regresar efectuarase o mesmo ritual de lavado ou desinfeccións das mans.

Equipo necesario nas aulas:


Bote de xel hidroalcólico.



Spray desinfectante.



Panos desbotables.



Papeleira especial.

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 informar incidencia e ausencias.

Profesorado e PAS


Ante a aparición de sintomatoloxía compatible farán o test (anexo Xunta) e non acudirán
ao centro.



Chamarán directamente ao móbil á coordinadora COVID para comunicar a súa
situación.



No caso de non contactar, mandarán unha mensaxe á plataforma CIFRA.



Nesta comunicación indicarán a súa situación e os síntomas que presentan.
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Alumnado


Ante a aparición de sintomatoloxía compatible con COVID-19 farán o test (anexo
Xunta) e non acudirán ao centro.



Mandarán unha mensaxe á plataforma CIFRA á coordinadora COVID, indicando a súa
situación.



Chamarán ao centro contactando coa coordinadora o coa directora

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

O rexistro de ausencias non relacionadas con COVID-19 farase como ata agora,
comunicación directa cos pais a través da plataforma CIFRA e traerán posteriormente o
xustificante.
No caso do profesorado, cubrirá a ficha existente e comunicará a dirección o motivo da
ausencia.
No caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 levarase un rexistro
diferente.

11) Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas
a través da aplicación informática.


Chamada telefónica á familia do/a afectado/a.



Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia.



Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade.



Subida de datos á aplicación.
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
12) Esbozo da situación dos pupitres nas aulas, ben de xeito individual ou esbozos
xenéricos que sexan reproducibles nos restantes espazos. Identificación da posición do
profesorado.

Infantil
Todas as mesas son rectangulares, os alumnos sentarase nos extremos das mesas mirando o
posto do profesorado .
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Primaria

Secundaria
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13) Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos
ou salas para asignar a grupos.

Ed. Infantil
Nestes momentos polo tamaño das aulas e o número total de alumnos, todas cumpren
coa distancia de seguridade establecida.

Ed. Primaria
 1º e 2º de Primaria contan cos espazos establecidos para o número de alumnado.
 3º e 4º de Primaria, no chalé branco, conta cos espazos establecido para o número de
alumnado.
 5º e 6º de Primaria, no chalé da rotonda, ten unha aula de apoio para albergar a 8 nenos
coa pertinente distancia de seguridade.

Ed. Secundaria
 1º e 3º ESO non se cumpren as distancias de 1,5 metros e solicitouse á consellería horas
de profesorado, para realizar un desdobre desas aulas.
 2º ESO o número de alumnos fai posible a distancia de seguridade.
 4º ESO o número de alumnos fai posible a distancia de seguridade.

Outros espazos para usar en momentos puntuais
 Sala de Música.
 Biblioteca Infantil e Secundaria (aforo de 15 nenos na Infantil e 6 na ESO)
 Salón de usos múltiples
 Aula de interioridade/ psicomotricidade.
 Aula de Informática.
 Laboratorio.
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14) Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, Departamento de
Orientación ou aulas especiais do centro.

Hai dúas aulas para os alumnos con NEE establecidas, que seguirán o mesmo protocolo
de seguridade ca o resto de aulas. (Aula planta baixa do ed. Pazo e chalé rotonda 1º andar)

O seu acceso será vixiado polo profesor encargado e, en ningún momento, os alumnos
poderán estar sós.
Para os profesores será obrigatorio o uso da máscara e nos nenos valorarase o seu uso
dependo a súa situación, mais será obrigatorio en caso de desprazamento polo centro e nos
recreos.
Entre cada sesión con presenza de alumnado realizarase unha ventilación de dez minutos
e unha limpeza/desinfección dos elementos empregados nestas aulas.
Nos cursos de E. Infantil e 1º ciclo de Primaria, sempre que sexa posible, a PT e AL entrarán na
aula. No caso de ter que empregar as aulas específicas seguiremos estas pautas:



Ventilar a aula mentres se vai levar/recoller ao alumnado á súa aula de referencia.



Hixiene de mans ao entrar e saír.



Limpeza/desinfección do material empregado e a mesa e cadeira tanto da mestra como
do alumno.

O Departamento de Orientación educativa

Ao compartir o traballo individual coa visita de persoas deberíase establecer unha zona
limpa de traballo onde se realicen as tarefas individuais, separándoa da zona de atención a
persoas, onde a Orientadora sexa a única que poida acceder á mesma. Dita zona pode ser desde
a propia mesa de traballo até un espazo específico dentro do propio despacho.
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A canle habitual de comunicación coas familias será telefónica ou
videoconferencia. A persoa que dirixa o Departamento de Orientación poderá citar ás familias
do alumnado cando o motivo da entrevista así o requiran.

No caso de recepción de documentación en formato papel pódese establecer un sistema
de corentena dos documentos durante polo menos dous días, similar ao sistema utilizado en
Secretaría.

15) Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias.
A concreción das titorías será a través da plataforma CIFRA, darase data e hora como
nas demais titorías e rexistraranse coma sempre no apartado de titorías da plataforma.
Dependendo da natureza e urxencia da mesma, as titorías serán por teléfono, deixando
as presencias só para os casos que o requiran tendo en conta os seguintes aspectos:


Cita previa.



Distancia social e máscara.



Acudir un só membro da familia.

16) Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes,
persoal do concello....)

As canles para as familias serán:
 Plataforma CIFRA como principal.
 Chamadas telefónicas.
 Páxina Web.
 Redes Sociais: Facebook.

Provedores, persoal do concello, etc.
 Chamada Telefónica.
 Mail.
Dada a situación non se atenderá a ninguén que non teña cita previa e non haberá visitas
que non estean aprobadas polo equipo directivo. Estas terán que poñerse en contacto como se
indica no punto de provedores.
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Toda persoa allea que entre no centro encherá o formulario en portería.

17) Uso da máscara no centro.

Profesorado e PAS
O uso da máscara, será obrigatoria para todos de forma continuada, como indica o
protocolo COVID da Xunta do 31 de agosto.
Tamén será de uso obrigatorio para o PAS que limpe tanto na quenda de mañá como de
tarde.

Alumnado
 Recomendarase o uso de máscara aos alumnos de Ed. Infantil para os espazos comúns,
entradas e saídas, patios corredores, comedor e madrugadores.
 Dende 1º de Primaria até 4º da ESO o uso da máscara é obrigatoria.

Familias
 O uso da máscara será obrigatorio en todo momento durante a súa presenza no Centro.

18) Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa.

DATA

Presentación do plan e das infografías

EQUIPO
DIRECTIVO

MATERIAL

E 31 agosto

completas do Centro e cada unha das
situacións.

EQUIPO COVID

Presentación do plan de adaptación.
Infografía da seguridade profesorado.
PROFESORADO

1 setembro

Protocolo de actuación de síntomas.
Infografías das aulas e espazos comúns.
Infografía facilitada ás familias.
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Presentación do plan de adaptación.
Infografía das limpezas.

PAS
1 setembro

Comunicación das quendas da mañá.
Protocolo de actuación ante os síntomas.

Protocolo e horarios de entradas e saídas.
FAMILIAS

Por quendas antes do Infografías das aulas e espazos comúns.
comezo das clases

Protocolo de actuación no caso de síntomas.
Infografía de aula.

ALUMNOS

1º día de clase

Infografías de hixiene.
Percorridos das entradas e saídas.
Recordatorio de medidas de seguridade e
sinalizacións.

MEDIDAS DE LIMPEZA
19) Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito
frecuente.
Persoal

Localización

Tarefas

Mobiliario a limpar

Conserxería
M. S

MA

A.C

Conserxería

Limpeza de recibidores

Pomos, varandas

Limpeza de escaleira e ascensor

Posto de conserxería

Ed. Pazo

Ascensor

Chale

Chalé da rotonda completo

Rotonda

1º ESO A n B

Aseos

3 años Ed. Pazo

Mesas e cadeiras

Baños 1º ESO

Zonas de contacto frecuente

Galería 1º planta Ed. branco

(portas, pomos, varandas..)

Ed. Pazo

3 anos Ed. Pazo
Despachos Orientación e dirección Aseos
Sala profesores / Sala informática
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Baños patio area

Zonas de contacto frecuente

Escaleira Ed. Pazo ESO

(portas, pomos, varandas..)
Ordenadores e impresoras

ML G

Ed. Branco

5 anos A e B ( 2ª galería)
1º e 2º de Primaria (3ª galería)
Aseos
Galería 3ª planta + aseos completa
Mesas e cadeiras
Escaleira da dereita Ed. Branco
Clase de Música, ascensor Ed. Zonas de contacto frecuente
Branco

MD B

Chalé
Branco

MA

Ed. Pazo

(portas, pomos, varandas..)

Chaét branco ( 4 clases + baños)
Parte de abaixo chalé (2 veces á Aseos
semana)
Mesas e cadeiras
Escaleira de Música
Galería 2ª planta ventás + aseo
Zonas de contacto frecuente
4 anos A e B
(portas, pomos, varandas...)
Clases de 2º ESO (2 clases)
Clases de 4º ESO(2 clases)
Clase de 3º ESO (2 clases)
Biblioteca
Baño 4º ESO
Baños de rapaces e rapazas ESO 2º
planta
Baños patio interior
Laboratorio e taller

Aseos
Mesas e cadeiras
Zonas de contacto frecuente
(portas, pomos, varandas...)

20) Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de
tarefas.
Polas mañas haberá dúas quendas, a primeira é sempre fixa e a segunda dúas persoas
alternarán coas seguintes tarefas:

1º quenda

Tarefas


9:30 a 10:30

Aulas de madrugadores (aula polivalente, Música e
Psicomotricidade, limpeza por esa orde)



Pomos, varandas e aseos dos 3 edificios

Conserxe



Varanda entrada 2º e 3º ESO e na entrada profesorado

9:45-10:00



Aseo común planta baixa
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Pomos da planta baixa

2º quenda

11:00 a 13:30



Tarefas mentres alumnos están nos recreos


Baleirar de papeleiras residuos COVID ESO



Aseos



Pomos e varandas...



Aseos patio antes da saída de Primaria



Baleirar papeleiras residuos COVID Primaria



Aseos



Pomos e varandas....

horario será das 15:15 ata as 19:00 nos postos fixos. Estarán todos os membros
respectando a distancia de seguridade e as medidas de hixiene.

21) Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza.


Usarán un uniforme diferente para a limpeza da mañá, que deberá ser lavado a unha
temperatura de 60 a 90º graos.



Calzado de traballo.



Máscara.



Luvas.

22) Cadro de control de limpeza dos aseos.
LIMPEZA DE ASEOS
Edificio:

Data

Hora
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23) Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas

VENTILACIÓN DE AULA

Aula:

Data

1ª hora

2ª hora

3ª hora

4ª hora

5ª hora

24) Determinación dos espazos para a xestión de residuos
 Todas as aulas e espazos comúns contarán cunha papeleira específica para panos
desbotables e outros materiais correspondentes coa COVID-19.
 Nos patios haberá un contedor especial para estes residuos diferente as
papeleiras
 Na zona de lixo haberá un contedor reservado para a recollida destes residuos.
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MATERIAL DE PROTECCIÓN
25) Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.

INVENTARIO MATERIAL COVID
Material

Localización

Cantidade

Gasto

Mascaras hixiénicas

Dirección

50

50€

Termómetro láser

Portería

1

75€

Cada edificio

8

270€

14

284€

36

144 € mes

12

120 € mes

Portería
Felpudo desinfectante e para Porta de cada un dos
secar

edificios

Xel hidroalcólico

Todas as aulas e zonas
comúns

Garrafas xel hidroalcólico

Almacén material

Biombo

Administración

2

200€

3

42€

6

165€

40

800€

Orientación
Pantallas protectoras

Portería e Administración

Uniformes PAS
Batas profesores

Unha por persoa

luvas

Almacén material

Carteis

Todo o colexio

50

265€

Folletos informativos

Todo o colexio

530

300€

Lixivia
Spray desinfectante

Almacén limpeza

Desinfectante para o chan
Bolsas lixo papeleira COVID

Todo o colexio

4 caixas

60

20 litros mes

13€ mes

32 botes mes

64€ mes

10 botes mes

20€ mes

30 paquete

30€ mes

mes
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Carteis adhesivos chan

50

265€

165 metros

190€

Cadeas separación

Patio

Panos

Todas as aulas

26

16€

Panos desbotables

Todas as aulas e zonas

30

60

comúns
Bolsas

especiais

papeleiras Todo o colexio

COVD

€

cada

dúas semanas
35 espazos

42€ mensuais

comúns

Papeleiras

Todo o colexio

Contedor especial para bolsas Zona de lixo e varios
COVID

sitios

Gorros sala illamento

Sala illamento

40

40€

5

180€

3

10€

Epis
Xabón de mans

Aseos todo o colexio

Mamparas ESO

AULAS ESO

12 mes
45
Total

Gasto ao mes por produtos limpeza e varios

12€ mes
1961

5732€
505€

Todo o inventario está contabilizado até a data setembro 2020

26) Determinación do sistema de compras do material de protección


Mercouse todo o que as entidades sanitarias solicitaron para o comezo da actividade
lectiva e para que se cumpriran todas as medidas de seguridade.



Unha vez realizada a lista de todos eses elementos, elíxense preferentemente os
provedores habituais e valoráronse as ofertas doutros provedores.

27) Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición


A persoa encargada do material de limpeza foi a encargada de entregar o material por
todas as zonas sensibles dunha hixiene mais específica.



A súa reposición será baixo petición do formulario que existe para a compra doutros
materiais. Mándavolo por mail a responsable de compras, como xa se fai habitualmente.
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XESTIÓN DOS GROMOS
28) A determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das
consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia.

Anexo Plan de continxencia
29) Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á
autoridade sanitaria e educativa.


Coordinadora COVID: Silvia Martínez Palacín



Directora pedagóxica : Juliana Garrido Pérez no caso de no estar a
coordinadora COVID

XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
30) Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de
solicitude, de ser o caso de persoal substituto


Ao ser un centro concertado está rexido pola lexislación laboral do IV ao convenio
colectivo de empresas do ensino privado sostidas con fondos públicos.



No caso “Situación dos traballadores en situación de vulnerabilidade” estarase en contacto
co noso Servizo de Prevención Laboral.

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
31) Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o
caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado.

A entrada ao colexio será de forma gradual para evitar aglomeracións, xa que outras
entradas ao centro non contan coas medidas de seguridade adecuadas.
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Todo o alumnado debe entrar con máscara.

O horario será o seguinte:


ESO : entrada 8:30 de forma gradual
o 8:35 1º e 3º ESO
o 8:40 2º e 4º ESO
o A saída será ás 14:30
o O martes pola tarde o horario será de 16:30 a 18:00



Primaria: será de forma gradual da seguinte maneira:
o 3º Ciclo Primaria 9:00 a 14:15
o 2º Ciclo Primaria 9:05 a 14:10
o 1º Ciclo Primaria 9: 15 a 14:05



Infantil: entrada 9:30 saída 13:50

Os pais de ESO e a partires de 3º Primaria non entrarán nas instalacións do colexio.
Os pais de Ed. Infantil e 1º Ciclo de Primaria farano até un punto sinalado, onde
esperarán os profesores para facer a fila.


Pregarase puntualidade a todas as familias.
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32) Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo,
uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc.
Ao contar o centro de varios edificios facilita a entrada nos mesmos e será da seguinte
maneira:

Plano dos edificios

Ed. Pazo (entrada e saída ás clases da ESO)
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Ed. Branco (entrada e saída gradual de 1º ESO, 1º e 2º Primaria e Infantil)

Chalé Rotonda (entrada e saída de 5º e 6º de Primaria)
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Chalé Branco (entrada e saída de 3º e 4º de Primaria)

Corredores
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A saída aos corredores será de forma gradual.

Marcarase unha sinalización para evitar choques e favorecer o distanciamento de 1,5m
que hai cumprir.



Colgaranse carteis que lembren as medidas a adoptar, como o uso de máscara , distancia
de seguridade ou evitar tocas as cousas.



Os alumnos en ningún momento poderán estar nos corredores sen unha causa
xustificada.

Ascensor


Reducirase o aforo a unha persoa adulta ou un neno acompañado dun adulto.



Antes e despois de entrar deberase efectuar a hixiene de mans.



Ás entradas e despois dos patios limparanse e desinfectaranse os botóns, tanto dentro
como fóra do mesmo.



É obrigatorio o uso da máscara.



Haberá no mesmo unha infografía lembrando as medidas a tomar.

Escaleiras


As entradas e saídas serán de forma gradual.



Marcarase a distancia de seguridade.



Colgaranse carteis que lembren as medidas a adoptar como o uso de máscara, distancia
de seguridade ou evitar tocas as cousas.

Aseos


Extremarase a limpeza dos baños.



Comprobarase que sempre haxa xabón e panos desbotables.



Todos os baños contarán con papeleira, que se baleirará nos momentos de limpeza
marcados.



Os alumnos levarán papel con desinfectante antes de ir ao servizo.



Limparanse pomos, billas e cisternas.



Cumprirase o aforo establecido para cada aseo.



Sempre se usará máscara.
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Colocarase información sobre as medidas de hixiene que hai que respectar neste

espazo.

33) Utilización de carteis no centro
O centro disporá de carteis informativos nas entradas, corredores, escaleiras e zonas de
recreo que advirtan sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía da COVID-19
e medidas de hixiene social e individual, que anexamos máis adiante.
Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.

34) Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado
No centro non contamos con este servizo

35) Asignacións do profesorado encargado da vixilancia

Farase unha organización con todos os profesores que están de garda, tanto na entrada
como na saída e asignaráselle unha responsabilidade a cada un, para que vixíen estes momentos
así como as subidas do recreo.

Este cadro estará visible nos lugares comúns e comunicarase ás persoas interesadas a
hora, lugar e función a realizar.

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
36) Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao
inicio da xornada.
O servizo de madrugadores está xestionado pola dirección do colexio, polo que queda
coordinado coas medidas adoptadas no centro.
Non ten servizo de almorzo, pois non está demandado.
O horario é dende ás 08:15 até a hora de entrada ás aulas. Este ano como as entradas son
graduais, esténdese até a hora de entrada de Ed. Infantil.
O servizo desenvólvese en tres aulas polivalentes do centro, que están situadas preto da
porta principal do colexio, polo que non é necesario a entrada dos pais.
PLAN DE ADAPTACIÓN COVID19 CURSO 20-21

31

CPR Plurilingüe

Sagrada Familia
As medidas de seguridade serán as mesmas que en calquera das aulas do centro:


Acceso pola porta principal, onde se desinfectarán as mans.



Distancia de seguridade.



Os alumnos non compartirán o material .



Todo aquilo que sexa compartido estará previamente desinfectado.



Fomentarase outro tipo de actividades: películas, inglés oral, xogos que non teñan
material compartido...



Despois do seu uso ventilarase e desinfectarase toda a aula.



No caso de non poder manter a distancia de seguridade e pola variedade dos grupos, os
nenos terán posta a máscara.

37) Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou
posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser coordinadas co organizador do servizo.

Polo momento, neste primeiro trimestre, vendo a evolución da situación e ante a
dificultade de poder manter os grupos de convivencia estable que se se dan nas aulas, non se
ofrecerán actividades polo momento.

No 2º trimestre volverá valorarse a situación.

38) Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar.
Nun principio, dado o número reducido da directiva da ANPA, as reunións poden
celebrarse de maneira presencial aínda que, dependendo do tipo de reunión, se considerará a
opción telemática.
O Consello Escolar, agás algunha causa de forza maior, celebraranse no centro dado
que se pode gardar a distancia de seguridade. Estas reunións serán presenciais ou telemáticas,
dependendo do motivo a tratar.

39) Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias.
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A comunicación coas familias será como até agora, mediante a plataforma
CIFRA, para comunicacións breves que non requiran avisos extensos.
As titorías celebraranse vía telefónica, salvo problemas que necesiten ser tratados de
forma persoal ou que impliquen a máis persoas. Neste caso serán de forma presencial, gardando
as medidas de seguridade e o uso obrigatorio de máscara .
Nos casos que necesiten unha atención presencial seguiranse os seguintes pasos:


Pedir cita previa.



Haberá un horario gradual se houbera varias citas, para poder hixienizar e desinfectar
as zonas utilizadas.



Manterán a distancia social.



Asinarán o control de visitantes deixando os seus datos de contacto.

40) Normas para a realización de eventos.

Nun principio quedan aprazados os eventos que impliquen un numero elevado de
persoas.
O equipo directivo valorará aquelas actividades complementarias que poidan realizarse
nas aulas, de maneira que cumpran con todas as medidas de seguridade indicadas.
O resto de eventos non se realizarán se non se poden cumprir as medidas de
distanciamento e todas aquelas actividades como o día da Paz, Samaín, etc...serán valoradas
polo equipo directivo para a súa realización ou buscará outras alternativas.

MEDIDAS DE USO DE COMEDOR

42) 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 noso servizo de comedor só atende aos alumnos, até o momento presente o resto de
persoal do centro non come aquí.
Este ano darase prioridade aos alumnos que máis o necesitan e que manteñan a praza
durante todo o ano, para conservar lugares fixos.
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As medidas establecidas para o comedor, dependendo do número de
alumnado anotado, será o seguinte:


O persoal de comedor sempre levará luvas, máscara e gorro no horario de
comidas.



As mesas estarán marcadas para que cada neno saiba onde ten que sentar
mantendo as medidas de seguridade e separadas por 1,5 metros da mesa
seguinte.



Antes de baixar a comer, os nenos extremarán as medidas de hixiene co lavado
de mans ou xel hidroalcólico.



Os nenos non quitarán as máscaras até que non estean sentados no seu sitio.



Xuntarase aos nenos por grupos de convivencia, segundo a súa clase de
referencia.



Todo o mobiliario será desinfectado despois de cada quenda.



Daráselle a comida aos alumnos nos seus pratos cos seus utensilios para evitar
contaxios.



Cando queiran repetir ou necesiten ir ao baño levantarán a man e o monitor
autorizará a acción.



Se vaia o baño deberá lavar as mans de novo e irá con máscara.



Ao finalizar o día levarase a cabo unha limpeza profunda para que quede todo
listo para o día seguinte.

A priorización das quendas


Darase prioridade aos alumnos de Ed. Infantil por ter máis dificultades para desprazarse
e comer máis lentos.



A segunda quenda será para os alumnos de Ed. Primaria e ESO facendo escalada.
Alumnado Comedor
Alumnado

Quenda

Número de alumnos

Infantil

1ª quenda

24

Primaria

2ª quenda

15
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ESO

Aula

2

43) Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser o
mesmo durante as diferentes quendas.


O servizo de comedor está organizado pola empresa Arume, que será a que valore o
número de persoas que poderán estar no comedor, atendendo ás leis presentes do
número de persoal por alumnado.

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


O servizo de comedor é de mesa quente, polo que non se cociña no mesmo.



A limpeza do lugar será realizada polo persoal que está no comedor, unha vez que todos
os nenos remataran de xantar. No caso de comer nas aulas, será a persoa designada do
PAS a que efectuará a limpeza do lugar.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
45) 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.

Aula de Música


Non se poderá acceder sen profesor.



Realizaranse as medidas de hixiene ao entrar.



Respectarase o horario desta aula.



Non se compartirá ningún instrumento. No caso de facelo cómpre desinfectalo antes.
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A aula será desinfectada polos alumnos e profesores antes de saír da mesma e

pola tarde farase a limpeza profunda.
Aulas desdobres


Estas aulas seguirán funcionando xa que hai un número de alumnos considerado que
necesitan unha atención mais personalizada, sobre todo en materias como Lingua castelá
e Matemáticas, dende 1º de Primaria até 2º ESO.



O profesor irá buscar aos alumnos e accederán á aula en fila, con máscara, gardando a
distancia de seguridade.



Como en todas as aulas, os alumnos non poden compartir o material.



A aula será desinfectada polos alumnos e profesores antes de saír e pola tarde farase a
limpeza profunda.



O número máximo de alumnos por aula será o que permita gardar a distancia de
seguridade.

Obradoiro, laboratorio e aula de informática


Non se poderá acceder sen profesor.



Realizaranse as medidas de hixiene ao entrar.



Respectarase o horario deste aula.



Evitarase compartir material. No caso de facelo hai que desinfectalo antes.



A aula será desinfectada polos alumnos e profesores antes de saír da mesma e pola tarde
farase a limpeza profunda.

Salón –Patio cuberto (Ed. Física)


Non se poderá acceder sen profesor.



Realizaranse as medidas de hixiene ao entrar.



Respectarase o horario desta aula.



No caso de facer Ed. Física no salón manterase ventilado (ventás e porta aberta).



Os profesores organizarán actividades nas que non sexa necesario o contacto cos
alumnos.
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No caso de utilizar algún material durante a clase será desinfectado debidamente

ao remate da mesma. O seguinte grupo deberá esperar entre 10-15 minutos para poder
utilizar o material.
Patios


As saídas serán de forma gradual. Cada profesor contará cun horario que debe respectar.



Os diferentes patios quedarán divididos e deberán ser respectados mantendo o aforo
marcado de 50 alumnos nesa zona. Os profesores que coiden o patio terán que estar
atentos a estes momentos e ao tipo de xogo.



O uso de máscara é obrigatorio.



Intentarase que os alumnos vaian ao baño antes de baixar ao recreo, pedindo permiso
para facelo.



Os baños serán desinfectados despois de cada quenda dos patios.



Queda prohibido o uso de balóns e outros elementos que contribúan a reducir espazos
no patio e tamén o intercambio de materiais.

O patio contará con infografías coa información necesaria.

46) Existirán determinacións específicas para a materia de Educación Física.


As clases serán no baixo teito, por estar ao aire libre, sempre que sexa posible e non
interfira con outras actividades como o recreo.



O uso da máscara será obrigatorio agás que se realice no exterior, de maneira individual,
a máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica.
No salón é obrigatorio o uso da máscara.



No caso de ser no salón desinfectarán as mans ao entrar e manterase todo ventilado.



Mentres mantéñase a distancia de seguridade, poden quitar as máscaras.
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Os exercicios serán individuais e, na medida do posible, minimizando o uso de

materiais. De usalos, a súa limpeza e desinfección despois do seu uso é obrigatoria.


Realizaranse as modificacións precisas na programación da materia no caso de non
poder facer todas as actividades.



Promover actividades que permitan manter a distancia de seguridade entre o alumnado
(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros sen máscara). Pode ser importante marcar
espazos acoutados para a realización das actividades.



Cada alumno debe traer a súa propia botella de auga e non pode beber doutra.



Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao lavado
previo de mans.



Unha vez terminada a clase, volverán lavar as mans antes de volver á aula.



No caso de ser no salón, coa axuda dos alumnos, limparán todos os materiais.



Darase prioridade á entrega de traballos de maneira telemática na materia.



Cando se entreguen traballos en formato papel, deberán deixarse en corentena o tempo
pertinente antes da súa corrección.

En canto ao material deportivo terase en conta :


Programaranse as Unidades Didácticas para que non coincida o uso do mesmo material
nos diferentes cursos.



Evitar, na medida do posible, o uso de materiais compartidos durante a actividade. Se
isto non fora posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso
continuado por parte do alumnado e estableceranse os mecanismos de desinfección
correspondentes. Cando ese material vaia ser empregado en dúas sesións consecutivas,
deixarase un tempo para que a actuación dos produtos desinfectantes sexa efectiva, polo
que ao inicio das sesións non se debe empregar ese material.



Queda totalmente prohibido que o alumnado teña acceso ao almacén do material.
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Os profesores serán quen entreguen sempre o material en cada clase, debendo

evitar as aglomeracións durante o proceso. Comezará a sesión coa desinfección de mans
do docente ou o alumnado encargado.


O material deportivo de Educación Física non pode pasar de man en man sen ser
desinfectado antes de ser utilizado por outro alumno.

No salón haberá o seguinte material para a desinfección


Dous botes de xel hidroalcólico.



Spray desinfectante.



Infografía lembrando as medidas de seguridade.

En canto aos espazos, deberán seguirse as seguintes recomendacións:


Dar prioridade ás actividades ao aire libre.



No caso de realizar actividades no salón, este estará ventilado durante toda a actividade.



O alumnado virá cunha botella de auga propia, claramente identificada e prohibirase
que poida beber auga da botella doutro compañeiro nin da fonte.



É importante parcelar espazos (coa distancia de seguridade correspondente) para que o
alumnado poida deixar as súas mochilas, impedindo que entren en contacto unhas con
outras. O proceso de deixar e recoller pertenzas débese realizar de maneira ordenada
evitando aglomeracións.

47) Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso
educativo.


Faranse os cambios máis imprescindibles, a saída será ordenada e continua, deixando a
distancia de seguridade e precedida dun profesor.



Entrarase gardando a distancia de seguridade e ventilarase a aula . No caso de que
houbera outro grupo, o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras.
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Realizaranse as medidas de hixiene ao entrar.



O desprazamento ata o aula será con máscara.



Non compartirán ningún material.

48) As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso acomodadas
as xerais establecidas no protocolo.


A biblioteca só se utilizará cun 50% do seu aforo.



Como en todas as aulas, seguiranse as medidas de hixiene e distancia de seguridade
marcadas en todo o centro.



No noso centro o préstamo de libros é habitual nas clases, xa que as bibliotecas de aula
son as máis utilizadas.



Tanto na biblioteca como na biblioteca de aula, os libros unha vez devoltos,
permanecerán nunha caixa 48 h en corentena.

Mochila viaxeira
Este curso non viaxará a mochila viaxeira ás casas.

49) Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter
exclusivo en atención á realidade do centro.

Como explicamos anteriormente, o noso centro conta con varios edificios cos seus
respectivos aseos, o único a ter en conta será o aforo dos mesmos.

Como todos os lugares, seguirase un protocolo e sempre se accederá con máscara.

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
50) 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
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con asignación de espazos a grupos ou niveis e coas previsións propias para os
grupos estables de convivencia.

O noso centro conta con varias zonas de recreo, polo que unicamente se terán en conta
as baixadas aos patios e as subidas de novo as clases. Nos patios hai espazo suficiente para que
os nenos podan gardar as distancias.

Marcaranse unicamente as zonas e os alumnos non poderán moverse dun lado ao outro.
Terán que permanecer no seu espazo determinado.
A máscara é obrigatoria en todo momento e en todos os patios haberá infografía
lembrando as medidas de seguridade.
Non está permitido o balón ou outros elementos que obriguen a compartir, por
ocupación de espazo dos patios e por hixiene.

Os horarios serán os seguintes:


ESO 11:15 - 11:40 despois do tempo de recreo os alumnos desinfectan as mans con xel
hidroalcólico e nas horas seguintes realizarán o lavado de mans.



Infantil e Primaria 11:45 -12:20 de forma gradual, tanto para entradas como saídas. No
momento da saída realizarase o lavado de mans.
A hixiene de mans dos nenos de 4º Ed. Infantil serán no seu baño, o resto nos lavabos
dos corredores.

No caso de días de choiva, ninguén irá ao patio, no caso que sexan moitos días, faranse
quendas de 2 cursos para dividir o baixo teito en diferentes horarios.

O reparto dos patios será o seguinte:
Zona 3º divido en dous partes
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2º Primaria

Infantil e ESO no horario indicado anteriormente
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5º e 6º Primaria e 2º e 3º ESO no seu horario respectivo

4º de primaria
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Zona de recreo para 1º ESO e º1 Primaria nos seus horarios respectivos

51) Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de
vixilancia. Existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable.

Ao contar cun gran espazo nos patios non hai problemas para manter a distancia de
seguridade.
Aumentarán as vixilancias para que as medidas de seguridade se cumpran. Haberá un
cadro como até agora onde estarán as gardas dos profesores e intentarase que sexan sempre os
mesmos dos grupos de convivencia estable.
No caso de Infantil e Primaria contan cun patio para cada grupo e non hai suficientes
profesores para as gardas dos patios. Como son zonas moi próximas os profesores farán
quendas na vixilancia.
Os profesores de apoio irán colaborar cos nenos de Ed. Infantil.

Cadro ESO 11:15 a 12:20
Patio area

2º ESO

Baixo teito

1º ESO

O profesorado estará divido por todas as zonas e

Patio “futbito”

4º ESO

farán gardas

Patio arriba

3ºESO
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Cadro Primaria e Infantil 11:50 a 12:20
Patio interior

3 anos

2 titores + profesor de apoio farán quendas para o
descanso.

Patio area

4-5 anos

4 titores + profesor de apoio farán quendas para o
descanso.

Baixo teito e patio 1º e 2 Prim

4 titores farán quendas para o descanso.

fútbol
Patio de canastra e 3º e 4º Prim

4 titores farán quendas para o descanso.

bosque
Patio arriba

5º e 6º Prim

4 titores farán quendas para o descanso.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL E DOS DOUS PRIMEIROS CURSOS DE PRIMARIA
A etapa de Ed. Infantil é o momento educativo onde máis se socializa e se aprenden as
normas de convivencia que van marcando o noso futuro como cidadáns. Intentarase manter a
esencia desta ensinanza atendendo á nova normalidade e coma sempre se fai en Infantil, intentar
facer unha aprendizaxe dunha forma dinámica.

52) 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.


Antes de entrar na aula farán as medidas de hixiene e lembraremos o que hai que facer
para que os alumnos vaian interiorizando a nova realidade.



O uso de máscara non será obrigatorio mais será recomendable que a teñan tanto a nivel
protección como para xerar un hábito moi recomendable entre a poboación.



Algúns cursos teñen o seu propio baño na aula. Isto facilita o seu uso e cada profesor
estará pendente da desinfección do mesmo.
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6º de Ed. Infantil conta no seu corredor cun aseo que só usa infantil. Os nenos

irán por quenda e despois lavarán as mans.


Os nenos non poderán traer ningún xoguete de casa.



Tratarase de que cada un teña o seu propio material, nunha caixa, para evitar compartilo.



Gardaranse aqueles xoguetes (peluches, xoguetes de madeira ou outros que non son
fáciles de desinfectar).



Lavaranse os xoguetes coa desinfección recomendada e estarán 24 h gardados antes de
que volvan ás mans dos nenos.



Todo a alumnado terá o seu propio material de ABN e nas mesas terán unha caixa con
todo o seu material.

Colgadoiros



O primeiro día de clase, os alumnos traerán unha bolsa de plástico forte para deixar a
mochila e os abrigos. Ao final do día, cando o alumnado marche, desinfectaranse as
bolsas.

Asemblea



Poderase facer co alumnado sentado, no seu sitio, nas súas cadeiras.



Dentro desas rutinas habituais incluirase a lembranza de normas de hixiene e a
concienciación do alumnado coa pandemia, actividades que se realizarán presentadas
como algo lúdico, así como a hixiene correcta de mans.



Nestas aulas o dispensador de xel non estará na parede ao alcance dos nenos, xa que isto
podería supoñer un risco. Por iso, as aulas terán dispensadores de man fóra do seu
alcance, sendo as profesoras as responsables de distribuílo cando sexa necesario.



Despois do recreo farán o lavado de mans no aseo.

Uso de aseos


Dado que os aseos son compartidos e están situados fóra da aula, sinalizarase un
sanitario diferente para cada aula.



Fóra dos aseos haberá un sistema de semáforos (2 cartolinas verde/vermella) situado na
porta sendo visible dende as portas das aulas.
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As mans desinféctanse con xel ao saír da aula e xírase a tarxeta; ao rematar no

baño, lavan as mans e xírase a tarxeta de novo.

Protección do profesorado
Dadas as características do alumnado hai que extremar a protección do profesorado, xa
que pola idade do alumnado e a súa falta de autonomía para algunhas cousas, fai que o
profesorado teña que ter as medidas de seguridade máis presentes.
Os profesores contan con máscara e dúas batas que deberán ser lavadas entre 60º e 90º.

53) 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.


Polas características do noso centro, os nosos alumnos sempre merendan na aula, polo
que seguirán co mesmo hábito. Despois desinfectarase.



Os xogos son libres e realizaranse no patio de area que permite a diversión sen contacto,
xa que é unha zona ampla.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA

USO DE LABORATORIOS E

TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

54) 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.
Este ano evitarase utilizar estes elementos xa que ese espazo será para outras materias.
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE

55) O equipo COVID, en colaboración co Departamento de Orientación establecerá as
medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE.

O noso centro conta con varios alumnos TEA, polo que toda a información de
seguridade estará en pictogramas e a profesora de apoio estará pendente da atención destes
alumnos.
Na atención ao alumnado con NEE será necesario o uso das máscaras tanto dentro como
fóra da aula na medida das súas posibilidades, sobre todo nos traxectos que impliquen achegarse
a outros alumnos.
O persoal ademais valorará o emprego de pantallas, no caso que non poidan respectar a
distancia de seguridade con este alumnos.
O persoal PT e AL debe ter en conta as seguintes medidas:


Manter distancia de seguridade.



A ser posible facer o apoio dentro da aula e nunha zona ventilada.



Separar o seu material nun espazo específico.

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,
dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.
No noso centro, contamos cunha auxiliar que está unhas horas ao día e colaborará e
traballará co alumnado para axudar a conseguir estas medidas.

56) 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.
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Traballar os hábitos de hixiene.



Emprego de apoios visuais, pictogramas, vídeos, etc. para axudar a comprender a nova
situación.



Extremar o lavado de mans.



Cando se traballen fichas en formato papel, unha vez finalizadas gardaranse nun sobre,
debendo pasar o período de corentena de alomenos dous días.



Anticipar cambios e posibles situacións que vivirán no centro.



Ensinar ao alumnado a desinfectar o seu material e o seu posto de traballo.



Limpar os equipos informáticos e tablets sendo a profesora a que faga ese labor.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
57) 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
capacidade dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou
cafeteiras.

Nun principio mantéñense as reunións dos luns e o día propio de asistencia de forma
presencial. O resto serán de forma telemática.

Reunión de claustro


Celebrarase no salón, sempre gardando as medidas de seguridade e con máscara.



Tomaranse as medidas de hixiene ao entrar.



A orde do día ou calquera material a utilizar enviarase por mail, para non manexar papel.



O lugar estará desinfectado e teranse en conta as medidas de hixiene.

Reunión de ciclo o dpto


Tomaranse as medidas de hixiene ao entrar.

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID19 CURSO 20-21

49

CPR Plurilingüe

Sagrada Familia


Buscarase unha aula onde manter a distancia de seguridade, para aquelas

reunións que sexan presenciais, xa que moitos ciclos e dptos non son un número grande
de persoas.


O lugar estará desinfectado e teranse en conta as medidas de hixiene.

Sala de profesores/secretaría (ed. Pazo 1º andar)


Tomaranse as medidas de hixiene ao entrar.



Soamente poderán estar dúas persoas utilizando o ordenador e dúas persoas na mesa,
unha en cada extremo.



Cada profesor gardará no espazo indicado ao principio de curso.



Cada vez que terminen de utilizar o seu lugar, desinfectarán o ordenador, teclado,
cadeira e mesa.



A capacidade desta sala será de 4 persoas.



Ao final da xornada lectiva a mesa debe quedar totalmente libre de libros e materiais
para proceder a unha correcta desinfección .

Sala de profesores Infantil e Primaria (ed. Pazo planta baixa)


Tomaranse as medidas de hixiene ao entrar.



Soamente poderán estar dúas persoas utilizando o ordenador e dúas persoas na mesa,
unha en cada extremo.



Cada vez que terminen de utilizar o seu lugar, desinfectarán o ordenador, teclado,
cadeira e mesa.



A capacidade desta sala será de 4 persoas e a persoa que utilice a fotocopiadora.



Ao final da xornada lectiva a mesa debe quedar totalmente libre de libros e materiais
para proceder a unha correcta desinfección.

Sala do café


Tomaranse as medidas de hixiene ao entrar.



A capacidade desta sala será de 6 persoas, que tomarán o café e irán para fóra.
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Dpto de Orientación


Tomaranse as medidas de hixiene ao entrar.



A capacidade é de dúas persoas sempre con máscara.



Evitarase a realización de reunións en dito espazo cando se supere esta capacidade.



Non se poderá acceder sen cita previa, a atención será telefónica e nos casos que o
precisen serán atendidos presencialmente.



Ventilarase tres veces ao día.



Reducirase a visita do alumnado ao estrictamente necesario e, de facerse, baixo cita
previa.



No caso de recepción de documentación en formato papel, establecerase un sistema de
corentena de dous días.



Non compartirá material.



Unha vez finalizada a visita ao Dpto de Orientación, a orientadora procederá á
desinfección das superficies ocupadas co desinfectante e panos desbotables.

58) 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.

Claustro


Celebraranse as reunións máis importantes, sempre con máscara.



Ao entrar seguirán as medidas hixiénicas.



A documentación enviarase por mail para evitar reparto de papel.



Á saída ventilarase o lugar.



As reunións menos importantes serán online.

Consello Escolar


Celebraranse as reunións máis importantes de forma presencial, as restantes serán
telemáticas.



Serán nunha sala que permita a distancia de seguridade.
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Ao entrar seguirán as medidas hixiénicas.



A documentación enviarase por mail para evitar o reparto de papel.



Á saída ventilarase e desinfectarase o lugar.

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
59) 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.

Os primeiros días de curso, cando outros anos eran de convivencia, serán para traballar
cos alumnos o novo lema do curso e a nova realidade (normas, novos hábitos, uso de aulas,
etc).
Durante o curso, nas clases de Ciencias Naturais e Ed. Física, xa que conta con temario
de hábitos saudables, traballarán este tema como medida de prevención, polo que se modificará
a programación, dando prioridade a estes temas ao principio e facendo fincapé ao longo do
curso.

60) 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


Publicarase na páxina web do centro.
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Enlace da información colgada na páxina web. Enviarase ás familias por medio

da plataforma CIFRA e tamén se colgarán as inforgrafías máis importantes a través da
conta de Facebook do centro.

61) 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.

Pola experiencia deste curso manteremos o acceso ás aulas virtuais a través de Google
Classroom.
Os docentes xa o coñecen e intentarase dar mais formación a aquelas persoas que
durante o confinamento tiveron máis dificultade no uso, así como ir afianzar novas ferramentas.

A utilización de Google Classroom será de forma obrigatoria dende 3º de Primaria até
4º da ESO .

Infantil e 1º e 2º Ciclo comezarán o seu uso pero non de forma obrigatoria, xa que estes
alumnos dependen dos seus pais para entrar nas plataformas.

62) O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de “instrucións de
inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de
adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da
comunidade educativa.
O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida, que será publicado coa maior brevidade
para que a comunidade educativa poida organizar o mes de setembro.
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Informarán do seguinte :


Novas normas de funcionamento do centro.



Presentación do plan de adaptación.



Accións e formación para mellorar a competencia dixital tanto para o alumnado,
familias e profesorado.



Atención nas convivencias de principio de curso aos aspectos emocionais dos alumnos.



Datas das reunións coas familias para a presentación das novas medidas de seguridade
e funcionamento do centro.

63) 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.
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Xornadas de Formación equipos COVID-19. Xunta de Galicia
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